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وزارت دفـاع ملـی با نشـر خبرنامه یـی )دیروز(اعالم 
کـرد  کـه در ۲۴ سـاعت گذشـته ۲۳ حملـه هوایـی 
بـر مراکـز و مخفی گاه هـای گروه هـای تروریسـتی 

انجام شـده اسـت.
در خبرنامـه ای ایـن وزارت آمده اسـت که نیروهای 
هوایـی افغانسـتان در ۲۴ سـاعت گذشـته مراکـز و 
مخفی گاه هـای دشـمنان را مورد حمله قـرار داده اند.
ایـن حمالت هوایـی در والیت های غزنـی، پکتیکا، 
قندهـار  و  لوگـر  بغـالن،  ننگرهـار،  بغـالن،  بلـخ، 

اسـت. گرفته  صـورت 
وزارت دفـاع می گویـد کـه نیروهـای هوایـی چهار 
ولسـوالی های  در  را   دیگـر  هدف منـد  حملـۀ 
و  ننگرهـار  والیـت  بتیکـوت  بـاال،  ده  خوگیانـی، 
علینـگار لغمـان بـر مراکـز داعـش و طالـب انجـام 
داده انـد کـه در نتیجـه ی آن ۱۳ نفـر بـه شـمول ۴ 
داعـش کشـته و ۱۱ تـن دیگـر زخمـی شـده اند.

اسـت کـه دو مرکـز سـالح و  آمـده  در خبرنامـه 
مهمـات گروه های تروریسـتی تخریب شـده اسـت.
هم چنـان، وزارت دفـاع کشـور، می گویـد کـه در 
۲۴ سـاعت گذشـته نیروهـای امنیتی عملیـات پالن 
شـده را در ۱۳ والیـت راه انـدازی کرده انـد کـه در 
نتیجـه ی آن ۶۵ تـن از اعضـای گروه هـای داعش و 

طالـب کشـته و ۷۶ تـن دیگـر زخمی شـده اند.

بازگشت دوبارۀ زندانیان 
حزب اسالمی به صفوف طالبان بررسی شود

صفحه 3
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مسوولیت شما چیست

نصب استیکر در کاپی شناس نامه ها 

»صدور  مجوز  تقلب« است

به کـدام امیـد رای
 بدهیـم؟

صفحه 3

هیــات معاونیــت ســازمان 
ــتان  ــد در افغانس ــل متح مل
ــازه  ــزارش ت ــا( در گ )یونام
ــت  ــرده اس ــالم ک ــود اع خ
ــته  ــاه گذش ــک م ــه در ی ک
مراکــز  بــاالی  ۲۳ حملــه 
ثبــت نــام رای دهنــدگان در 
ــه  ــورت گرفت ــتان ص افغانس

ــت. اس
ــده  ــا آم ــزارش یونام ــن گ ای
ــن  ــان ای ــه در جری اســت ک
غیرنظامــی   ۲۷۱ حمــالت 
کشــته و زخمــی شــده انــد. 
یونامــا در گــزارش خــود 
تاکیــد کــرده اســت کــه 
حملــه بــه مراکــز ثبــت نــام 
ــه  ــه ب ــدگان، حمل رای دهن

ــت. ــی اس دموکراس
آمــده  گــزارش  ایــن  در 
ــد  ــاز رون ــا از آغ ــه یونام ک
ثبــت نــام رای دهنــدگان 
حادثــه   ۲۳ اپریــل   ۱۴ در 
امنیتــی مرتبــط بــه انتخابــات 
اســت.  نمــوده  تاییــد  را 
باعــث  حمــالت  ایــن 
شــدن  زخمــی  و  کشــته 
گردیــده  غیرنظامــی   ۲۷۱
ــات  ــت تلف ــه اکثری اســت ک
 ۲۲ روز  در  غیرنظامیــان 
ــه  ــک حمل ــر ی ــل از اث اپری
انتحــاری در میــان جمعیــت 
ــک  ــه خــارج از ی ــادی ک زی
در  تذکــره  توزیــع  مرکــز 
ــد  کابــل گردهــم آمــده بودن

تلفــات  باعــث  و  داد  رخ 
گردیــد. غیرنظامــی   ۱98

تدامیچــی یاماموتــو نماینــده 
ملــل  سرمنشــی  خــاص 
افغانســتان  بــرای  متحــد 

ایــن  از  »مــن  گفــت: 
حمــالت کــه بطــور عمــدی 
ف  ا هــد نی ر میا نظا غیر
قــرار مــی دهنــد کــه در 
جســتجوی... ادامــه صفحــه ۶

ــردم  ــده م ــق نماین ــداهلل قرل عب
قنــدوز در مجلــس ســنا در این 
ــت  ــت: »بازگش ــوص گف خص
ــه  ــان حــزب اســالمی ب زندانی
صفــوف طالبــان نگــران کننــده 
اســت و حکومــت بایــد در 
ــا  ــح ب ــه صل ــق توافقنام تطبی
حــزب اســالمی دقــت بیشــتر 

داشــته باشــد.«

برخــی اعضــای شــورای ملــی 
بازگشــت  کــه  می گوینــد 
حــزب  زندانیــان  دوبــاره 
ــان  ــوف طالب ــه صف اســالمی ب
ــن  ــت و ای ــده اس ــران کنن نگ
موضــوع بایــد بررســی شــود.
ژنــرال  گذشــته  هفتــه 
ــس  ــده پولی ــرازق فرمان عبدال
کــه  کــرد  ادعــا  قندهــار 

ــزب  ــده ح ــا ش ــان ره زندانی
ــوف  ــه صف ــاره ب اســالمی دوب

اســت پیوســته  طالبــان 
آقــای عبدالــرازق گفتــه اســت 
کــه حملــه انتحــاری چنــد روز 
پیــش بــر کاروان نیروهــای 
خارجــی در ولســوالی دنــد 
از  یکــی  توســط  قندهــار 
ــه  اعضــای حــزب اســالمی ک
ــح  ــه صل ــوکات توافقنام در چ
بــا ایــن حــزب، از زنــدان 
قندهــار رهــا شــده بــود انجــام 

ــت. ــده اس ش
برخــی  وجــود،  ایــن  بــا 
اعضــای حــزب شــورای ملــی 
ــا  ــن ادع ــه ای ــد ک ــد دارن تاکی
بایــد از ســوی حکومــت ...
                    ادامه صفحه 6

گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل:

23 حمله بر مراکز ثبت نام رای دهنده گان

23 حمله هوایی به مخفیگا ه های 
تروریستان در 24 ساعت

صفحه 6
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در نشست جاکارتا:

تروریسم و خشونت به هیچ دین 
و ملتی نسبت ندارد

هرچنــد انتظــار می رفــت کــه علمــای ســه کشــور اشــتراک کننــده در ایــن 
نشســت، جنــگ جــاری در افغانســتان را غیرمشــروع اعــان کننــد و از طالبــان 
بخواهنــد کــه از »جنــگ نامشــروع« شــان دســت بکشــند؛ امــا در بیانیــۀ ایــن 

نشســت اصــًا از  گــروه طالبــان نــام بــرده نشــد

ACKU



مـورد  در  ریاسـت جمهـوری  ارگ  واکنـش 
ُکنـدکاری در رونـد انتخابـات نشـان می  دهد 
کـه حتـا این نهـاد کـه عمدتـًا مدیریـِت همۀ 
اجـزای دولـت و حکومـت و حتـا نهادهـای 
مسـتقل را بـه عهـده دارد، از کار کمیسـیون 
نیسـت. رییـس  انتخابـات راضـی  برگـزاری 
حکومت که در این شـب و روزها به صورِت 
متواتـر بـا اعضای کمیسـیون انتخابـات دیدار 
می کنـد، بـه آن هـا هشـدار داده کـه هیچ گونه 
سـهل انگاری در ایـن رونـد برایـش پذیرفتنی 

. نیست
ارگ،  عصبانیـت  دالیـِل  از  یکـی  شـاید   
از  کـه  باشـد  ارقامـی  و  آمـار  بـه  مربـوط 
کمیسـیون  می شـود.  ارایـه  ثبت نام کننـده گان 
طـی یـک مـاه گذشـته کـه رونـد ثبت نـام در 
بـه  نتوانسـته  آغـاز شـده،  شـهرهای کشـور 
اهدافی که برایش تعیین شـده بود دسـت پیدا 
کنـد. هرچنـد کمیسـیون مدعی اسـت که طی 
ایـن مـاه بیشـتر از یـک میلیون واجد شـرایط 
رای دهـی در شـهرها ثبـت نـام کرده انـد، امـا 
بسـیاری از ناظـران آمـار کمیسـیون را جعلی 
می داننـد و می گوینـد رقـم ثبت نام کننـده گان 
بـه مراتـب کمتر از ارقامی سـت که کمیسـیون 
کمیسـیون  حـال،  ایـن  بـا  می کنــد.  ارایـه 
انتخابـات رونـد ثبت نـام را بـرای یـک مـاه 
دیگـر در شـهرهای کشـور تمدیـد کـرد، بـه 
ایـن امیــد که روزهـای آینـده مردم تشـویق 
بـه رفتـن بـه مراکـز ثبت نـام شـوند. اگـر این 
بـار هـم تیـر کمیسـیون بـه سـنگ بخـورد، با 
قاطعیـت بایـد اعـالم کـرد کـه در سـاِل روان 

انتخاباتـی در پیـش نخواهیـم داشـت. 
گفتـن و یـا شـنیدِن چنین خبری بدون شـک 
خوشـایند نیسـت. اکثریـِت مـردم افغانسـتان 
نشــان داده انـد که بـه انتخابـات بـاور دارند. 
را  امـر  ایـن  گذشـته  انتخابات هـای  تجربـۀ 
ثابـت می کنـد کـه حتـا در ناامن تریـن مناطق 
نیـز مردم بـا وجود تهــدیدها و خطرهایی که 
متوجـه جـاِن آن ها بـود، به پـای صندوق های 
رای حاضـر شـدند. انگشتان شـان بـه وسـیلۀ 
دژخیمـاِن تاریـخ قطـع شـد امـا از انتخابـات 
صرف نظـر نکردنـد؛ امـا چه شـده کـه این بار 
چنیـن دِل ایـن مـردمِ صبور و آرام شکسـته و 
از رفتـن بـرای ثبت نـام اجتنـاب می ورزنـد؟ 
پاسـخش را بایـد سـران حکومـت وحـدت 
دل شکسـته گِی  اصلـِی  مقصـر  بدهنـد.  ملـی 
مـردم نسـبت بـه انتخابـات، آنانی هسـتند که 
در انتخابـاِت گذشـته دسـت بـه تقلـب زدند 
شـرایطی  فراهـم آوری  پـی  در  نیـز  حـاال  و 

 انـد کـه بتواننـد در انتخابـات پیـش رو بازهم 
خریـد  از  کـه  گزارش هایـی  کننـد.  تقلـب 
شـناس نامه های  توزیـع  یـا  و  شـناس نامه ها 
بی رویـه و خیالـی بـه گـوش می رسـد، واقعًا 
تکان دهنـده اسـت. عده یـی از همیـن حاال به 
ثبت نـام  کـه  افـرادی  خریـد شـناس نامه های 
مناطـق  برخـی  در  و  می پردازنـد  کرده انـد 
هـم گفتـه می شـود کـه شـناس نامه ها بـدون 
حضـور افـراد، بـه عده یـی مشـخص صـادر 
می شـود. آیـا بـا شـنیدن چنیـن گزارش هایی 

می تـوان بـه انتخابـات بـاور داشـت؟
 از جانـب دیگـر، چـه ضمانتـی وجـود دارد 
کـه امنیـت تا زمان برگـزاری انتخابـات بهبود 
یابـد؟ حمالِت کابل در روزهای اخیر نشــان 
داد کـه نهادهـای امنیتـی قاصرتـر از همیشـه 
در برابـر چنیـن حمالتـی فقـط کم کاری هاِی 
خـود را توجیـه می کننـد. همیـن چنـد روز 
پیـش بـود کـه مقام هـای امنیتـی بـه شـورای 
ملـی فراخوانـده شـدند و امیــدواری وجـود 
مجلـس  سـد  از  نتواننـد  آن هـا  کـه  داشـت 
نماینـده گان عبـور کننـد، امـا مثـل همیشـه به 
هـر شـکل و ترفنـدی کـه بـود، خـود را از 
مخمصـه رهانیدنـد و بـا چهره هـای خنـدان 
و بشـاش همچنـان در سمت های شـان باقـی 
ماندنـد. آیـا ایـن خـود جنایتـی نابخشـودنی 
عهـدۀ  از  کـه  کســانی  باشـد؟  نمی توانـد 
تأمیـن  کـه  روزانۀشـان  وظایـِف  سـاده ترین 
امنیـت جـان و مـال مردم اسـت بیرون شـده 
نمی تواننـد، چگونـه می تواننـد در مقام هـاِی 
امن شـان آرام بگیرنـد در حالـی کـه در همان 
زمـان شـهروندان کشـور، عزیران شـان را در 

می کننـد؟ دفـن  گورسـتان ها 
افغانسـتان  در  جنـگ  »ماهیـت  می گوینـد   
جنـگ  یـک  بـا  مـا  حـاال  کـرده،  تغییـر 
اسـتخباراتی روبـه رو هسـتیم، دشـمن زبـون 
اسـت و توانایـی جنـگ رو در رو را نـدارد«. 
آیـا می تـوان بـه چنیـن جمالتـی بـاور کرد و 
امیـد داشـت کـه روزی مقام هـای امنیتـِی مـا 
در ایـن جنـگ اسـتخباراتی به گفتۀ خودشـان 

پیـروز خواهنـد شـد؟
ثبت نـام  زمـان  تمدیـد  امـا  دیگـر  مســالۀ   
شهرهاسـت.  مراکـز  در  رای دهنـده گان 
را  زمـان  ایـن  کـه  شـده  مجبـور  کمیسـیون 
بـرای یـک مـاهِ دیگـر تمدیـد کند. آیـا چنین 
تمدیدهـا و بـه تأخیـر انداختن هـا بـه تقویـم 
انتخاباتـی کـه نباید هیـچ تغییـری در آن وارد 
بـا  شـک  بـدون  نمی زنـد؟...  شـود، صدمـه 
تمدیـد زمـان ثبـت نـام بـه همـان انـدازه در 

برگـزاری انتخابـات می توانـد تأخیـر رونمـا 
شـود. اگـر قرار باشـد ُکل سـال را کمیسـیون 
صـرف ثبت نـام رای دهنـده گان کنــد، آن گاه 
چـه زمانـی بایـد انتخابـات برگزار شـود؟ در 
ضمـن هیـچ مشـخص نیسـت کـه در زمـان 
تمدیـد شـده، افـراد بیشـتری بـرای ثبـت نام 
حاضـر شـوند، مگـر این که ارگ و کمیسـیون 
داشـته  فرادیـد  را  خـود  خـاِص  برنامه هـای 

! شند با
برنامـۀ  یـک  نـام،  ثبـت  بـه  مـردم   تشـویق 
بـار  ایـن  اسـت.  اغواگرانـه  و  غیرموثـر 
نخسـت نیسـت کـه مـردم افغانسـتان بـه پای 
صندوق هـای رای می رونـد تا با تشـویق های 
بیشـتری  مشـارکِت  دولـت  یـا  و  کمیسـیون 
داشـته باشـند. مـردم افغانسـتان حداقـل سـه 
و  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  بـرای  بـار 
دو بـار بـرای انتخابـات شـورای ملـی به پای 
صندوق هـای رای رفتـه انـد و هـر بـار هـم 
آن هـا  اسـت.  بـوده  کم نظیـر  مشارکت شـان 
بـه همـان  را می داننـد و  انتخابـات  اهمیـِت 
میـزان، بـر اهمیـت تقلـب و دسـت کاری در 
رونـد انتخابـات هـم واقـف اند. وقتی سـران 
حکومـت عمـاًل تقلـب کـرده باشـند، آن گاه 
چگونـه می تـوان از شـهروندان انتظـار بهتری 
از آن چـه کـه در مراکـز ثبـت نام به مشـاهده 

داشـت؟ را  می رسـد 
 پاسـخ مـردم بـه تقلـب و جعـل کارِی سـران 
حکومـت متقلـب، همیـن اسـت کـه در عمل 
پروسـۀ  از  روز  روزهـاِی  این کـه  می بیننـد. 
افغانســتان  مـردم  و  می گـذرد  نـام  ثبـت 
دارنـد،  آن  در  مشـارکت  بـرای  کمترشـوقی 
معلـول و محصوِل پیمان شـکنی و تقلب کارِی 
حکومـت در حـِق شهروندانی سـت کـه بارها 
برای تقویـِت فرهنِگ دموکراسـی و حکومِت 
مردم سـاالر بـه قیمـِت جان هـای ِ شیرین شـان 
بـه صحنه آمدنـد و حماسـه آفریدند. مسـلمًا 
اگـر مـردم بـه ایـن نتیجـه رسـیده باشـند که 
انتخابـات روپوشـی بـرای تقلـب و اسـتبداد 
شـده و نـگاهِ حکومت بـه آن نگاهی ابزاری و 
ریاکارانـه اسـت، نرفتـن به پـای صندوق های 
رای را بـر رفتـن ترجیـح می دهنـد. امـا اگـر 
می خواهـد  راسـتین  معنـای  بـه  حکومـت 
انتخابـات برگـزار کنـد و خواهـان مشـارکِت 
همـه  از  قبـل  اسـت،  آن  در  مـردم  پُررنـِگ 
می بایـد صداقـت و امانـت دارِی خـود را در 
کارشـیوه هاِی برگـزاری انتخابـات بـه نمایش 

بگذارد. 
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به کدام امید رای بدهیم؟

 

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات به تازه  گـی از تصمیِم خویـش مبنی بر 
چسـباندن اسـتیکر یـا برچسـِب تصدیِق ثبت نـامِ رای دهـی بر کاپی 
شـناس نامه های کاغـذی خبـر داده اسـت. بـه گفتۀ دفتـر مطبوعاتی 
ایـن کمیسـیون، این تصمیم در مشـوره با جوانـِب ذیدخل در روند 
انتخابـات بـرای رفع نگرانِی آن عده از شـهرونداِن افغانسـتان اتخاذ 

شـده اسـت کـه در مناطـق ناامن سـکونت یا رفت وآمـد دارند.
بـرای  ثبت نـام  مهلـت  کـه  درحالی سـت  تصمیـم  تغییـِر  ایـن 
رای دهنـده گان کـه قـرار بـود ۲۳ ثـور پایـان بیابـد نیـز تـا یک مـاهِ 
دیگـر تمدید شـده اسـت. بنا بـه اظهارات رسـمی، ایـن اقدامات و 
تصمیم ها برای ایجاد سـهولِت بیشـتر در امِر مشـارکت در انتخابات 
و برگـزارِی هرچـه پُررنگ تِر آن لحاظ شـده اند؛ اما از نظر بسـیاری 
از آگاهـان و کارشناسـاِن امـور انتخاباتـی، نوعـی زمینه سـازی برای 

تقلـب و ابتـذاِل بیشـتر در انتخابـات تلقـی می شـود.
بـر اسـاس فیصله هـای قبلـی، ثبت نـام رای دهنـده گان بـر اسـاِس 
شـناس نامه های کاغـذی و نصـب برچسـِب تأییـد بـر اصـِل آن هـا 
صـورت می گرفـت. ایـن تصمیـم خـود در ابتـداِی امـر پرسـش ها 
جعـِل  این کـه  بـر  مبنـی  بـود  آورده  میـان  بـه  را  تردیدهایـی  و 
شـناس نامه هاِی کاغذی بسـیار آسـان اسـت و ضریب تقلب و فساد 
در انتخابـات را بـاال می بـرد. بـه رغـِم این همـه اما اکنون کمیسـیون 
انتخابـات از اصـِل شـناس نامه های کاغـذی نیـز تنـّزل کـرده و بـه 

نصـِب برچسـب بـر روی کاپـِی آن هـا رضایـت داده اسـت.
و  شـهروندان  جـاِن  »حفـظ  نیـِک  بهانـۀ  اگرچـه  تصمیـم  ایـن 
رای دهنـده گان در مناطـق ناامـن« را دارد، امـا بـه حکـم عقل سـلیم 
نوعـی فراخـوان بـه تزویـر و تقلـب تلقـی می گـردد کـه برآیند آن 
را بیـش از همـه می تـوان در مناطـِق شـرقی و جنوبـِی کشـور بـه 

تماشـا نشسـت.
ناامنـی و تهدیـِد طالبـان و سـایر تروریسـتان علیـه انتخابـات، یک 
واقعیـِت تلـخ در کشـوری بـه نـام افغانسـتان اسـت که همـه  از آن 
آگاه انـد. نگرانـِی بسـیاری از شـهرونداِن سـاکن در مناطـِق ناامن یا 
نیمـه امـن نیز قابـل لمس و درک اسـت؛ اما این نگرانی  و کارشـیوۀ 
رفـع آن، هرگـز و ابـداً نباید به مستمسـکی برای متقلبیـن و آن هایی 
کـه بـه پیـروزی در انتخابات از دریچـۀ تقلب خـو گرفته اند، تبدیل 

شود. 
انتخابـاِت سـالم و در عیـن حـال  حکومـت اگـر واقعـًا دغدغـۀ 
صیانـت از جان شـهروندان و رای دهنـده گان را دارد، اوالً می باید به 
تأمیـِن قاطـِع امنیـت در مناطـِق ناامن ـ دسـت کم در ایـامِ انتخابات 
و اندکـی پـس از آن ـ همـت بگمـارد و ثانیـًا اگـر چنیـن چیـزی 
مقـدور نیسـت، می باید کارشـیوه یی را بـرای رفِع ایـن نگرانی روی 
دسـت بگیـرد که هـم جاِن شـهروندان را پاس بدارد و هم سـالمِت 

را.  انتخابات 
پنجشـنبۀ  روز  تـا  ثبت نـام  رونـد  آغـاز  از  گزارش هـا،  بنیـاد  بـر 
هفتــۀ گذشـته، یک ونیـم میلیـون تـن بـرای رای دهـی در انتخابات 
ثبت نـام کرده انـد. ایـن رقـم مسـلمًا کـم و نااُمید کننده اسـت، اما آیا 
حکومـت می خواهـد بـا بـه ابتـذال کشـیدِن انتخابـات آن را جبران 

؟ کند
ابتـذال انتخابـات یعنـی این کـه بـا مـدار اعتبـار قـرار دادِن کاپـِی 
تذکره هـا و نصـب برچسـب تأییـد بـر آن هـا، بـه بسـیار سـاده گی 
فرصـِت چسـباندِن ده هـا )و شـاید صدهـا و هزارهـا( برچسـب به 
ده هـا )و شـاید صدهـا و هزارهـا( کاپـِی تذکـره  تنهـا بـرای یـک 
متقلـب را فراهـم بسـازند و وقتـی نتیجـۀ آن را ضرب بر دسـت کم 
یک چهـارمِ جمعیـِت واجد شـرایط رای دهی کنیم، تقلبـاِت میلیونی 
و سرنوشـت براندازی رخ نمـا گردد کـه روی انتخابات های گذشـته 

را سـفید سازد!
بسـیار سـاده انگاری اسـت که فرض شـود چون اصِل شـناس نامه ها 
توسـط کارمنـداِن کمیسـیون انتخابـات ثبـت و رؤیت می شـود و بر 
کاپـی آن هـا پرچسـب نصـب می گـردد، توقـع می تـوان داشـت که 
هیـچ دریچه یـی به سـمِت تقلـب و سوءاسـتفاده باز نگردد. مسـلمًا 
یـک نفـر بـا نیِت تقلـب می توانـد ده ها و بلکـه صدها کاپـِی تذکرۀ 
خـود را بـه مراکز مختلـف ثبت نـام در نواحی مختلـِف یک والیت 
و حتـا بـه والیت هـای مجـاور ببـرد و بـه همین گونـه در رای دهـی 
شـرکت کنـد. مـا در انتخابات های گذشـته، تقلب و سوءاسـتفاده را 
بـا موجودیـِت سیسـتم های کمپیوتـری ثبت نـام، توزیـع کارت های 
انتخاباتـی و رنـگ جوهـر بـرای انگشـِت رای دهنـده گان به بسـیار 
راحتـی شـاهد بوده ایـم. اکنون که نـه کارِت رای دهی وجـود دارد و 
نـه اصـِل شـناس نامۀ کاغذی شـرط ضروری اسـت، چه سـناریویی 

را می تـوان شـاهد بود؟
نصـب برچسـب روی کاپـِی شـناس نامه ها بـه هزار و یـک دلیل در 
نظـِر عقل سـلیم، زمینه سـازی برای تقلـب تلقی می شـود. حکومت 
یا باید همان شـرِط اصِل شـناس نامۀ کاغذی را در سرتاسـِر کشـور 
لحـاظ کنـد و یـا باید با مشـوره با متخصصیـن انتخاباتی، کارشـیوۀ 
ایمن تـِر دیگـری  را بـرای ثبت نـام و رای دهی برگزینـد. در غیر این 
صـورت، بایـد از همین حاال فاتحـۀ انتخاباِت پیـِش رو را در هیأِت 
تقلباتـی بزرگ تـر از انتخابات هـای گذشـته خوانـد و عطـای آن را 

به لقایش بخشـید. 

حکـومت 
»جـواز تقلب« صادر کـرد

ACKU
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ارگ ریاســت جمهــوری روز پنچ شــنبۀ هفتــۀ گذشــته 
امنیتــی  دلیل»نگرانی هــای  بــه  کــه  کــرد  اعــالم 
انتخاباتــی در  از نصــب اســتیکرهای  شــهروندان« 
ــه  ــده ک ــر آن ش ــم ب ــی، تصمی ــناس نامه های اصل ش
کاپــی شــناس نامه ها  در  اســتیکرها  ایــن  از  پــس 

ــوند. ــب ش نص
بــا  ارگ  تصمیــم  ایــن  گذشــته،  روز  دو  در  امــا 
در  شــهروندان  و   آگاهــان  شــدید  واکنش هــای 

اســت. شــده  روبــه رو  اجتماعــی  شــبکه های 
آگاهــان و شــهروندان، حکومــت را متهــم بــه تــالش 
ــات می کننــد و نیــز می گوینــد  ــرای مهندســی انتخاب ب
کــه کمیســیون انتخابــات در امــر برگــزاری انتخابــات 

ــد. ــل می کن واکنشــی عم
نوررحمــان اخالقــی، عضورحــزب جمعیــت اســالمی 
نصــب  کــه  اســت  نگاشــته  درصفحۀفیســبوکش 
ســتیکرها بــرروی کاپــی شــناس نامه بــه معنــای 

»صدورمجوزتقلب«اســت.
آقــای اخالقــی درادامۀیاداشــتش می گویدکــه بــه 
بــدون   – شــناس نامه  ازیــک  می شــود  ســاده گی 
این کــه هیچ کســی بتوانــد تکــرارش راتشــخیص 

ــرد.  ــتفاده ک ــا اس دهد-،باره
ــاال  ــن ح ــم ارگ ازهمی ــی: »تی ــای اخالق ــه باورآق ب
فرمــان تقلــب درانتخابــات پارلمانــی و ریاســت 

جمهــوری پیــش رو را صادرکــرده اســت«.
ــتاد  ــنده و اس ــنا، نویس ــوب یس ــم، یعق ــویی ه از س
دانشــگاه؛ در صفحۀ رســمی فیســبوکش نوشــته اســت 
ــخ  ــالم تاری ــای اع ــتین روزه ــت در نخس ــه حکوم ک
ــنجید. ــی را می س ــای احتمال ــد تهدیده ــات بای انتخاب
آقــای یســنا در یادداشــتی بــا اشــاره بــه این کــه 

ــت  ــته اس ــت، نگاش ــم اس ــی مه ــردم خیل ــات م حی
ــات  ــزاری انتخاب ــش از برگ ــد پی ــت بای ــه حکوم ک
باکارت هــای  کــه  می گفــت  مــردم  بــرای 

برگزارشــود. رأهی دهی،انتخابــات 
معیارکاپــی  یســنا،«اگر  آقــای  گفتــۀ  بــه 
بهتروغیرقابــل  کارت هــا  باشــد،همان  شــناس نامه 
تکثیرترازکاپــی شــناس نامه اســت. اصاًلنمی دانیــم 
»مارچندســردارد«؛چه بدانیم،شــاید این همــه افــراد 
ــرد!« ــناس نامه قراربگی ــی ش ــدند تامعیار،کاپ ــته ش کش
ــر از  ــی دیگ ــان، یک ــه مهرب ــن، عطی ــا ای ــان ب همزم
ــه  ــاز ب ــد کــه حکومــت نی ــران فیســبوک می گوی کارب
ــات دارد  ــزاری انتخاب ــن دور برگ ــازی در ای اعتمادس
تــا دردوره هــای بعدی،مــردم دوبــاره باعالقــه واعتمــاد 

ــد. رأی دهن
طــرح  می افزاید:«اماایــن  ادامــۀ  در  مهربــان  بانــو 
ــه  ــی را ک ــاال تعداداندک ــس جمهورازح ــخرۀ ریی مس
ثبــت نــام کــرده بودند،نســبت بــه انتخابــات نــا امیــد 
ــی  ــم درپ ــت بازه ــه حکوم ــد ک ــی می کن ــرد وتداع ک

ــت«. ــات اس ــی انتخاب مهندس
ــنده و  ــمند، نویس ــرام اندیش ــان، محمداک ــن می در ای
تاریخ نــگار نوشــته اســت کــه احــزاب سیاســی، 
ــات در  ــر انتخاب ــر ب ــای ناظ ــی و نهاده ــای مدن نهاده
ــراز  ــا ایــن تصمیــم مخالفــت شــان را اب ــی کــه ب حال
ــری حکومــت  ــا ارگ و رهب ــد، می خواهــد ت کــرده ان

ــد. ــاز دارن ــن کار ب را از ای
یادداشــتش  دیگــر  بخــش  در  اندیشــمند  آقــای 
ــل  ــی واه ــی،احزاب سیاس ــگارد: »اگرجامعۀسیاس می ن
سیاســت منتقــد ومعتــرض کــه خواســتاربرگزاری 
ــب هســتند،وقتی در  ــاری ازتقل ــات شــفاف وع انتخاب

ــام رأی دهنــده گان نمی تواننــد مانــع  ایــن آغازثبــت ن
ــه روی  ــتکیر ب ــب س ــوند وازنص ــازوکارتقلب ش س
کاپــی تذکــره جلوگیــری کنند،چگونــه می تواننــد 
نقشــی درتدویــر یــک انتخابــات ســالم وبــدون تقلــب 

ــند؟« ــته باش داش
گفتنــی اســت کــه براســاس تصمیــم کمیســیون 
و  پارلمانــی  انتخابــات  اســت  قــرار  انتخابــات، 
فعلــی  شــناس نامه های  بــا  ولســوالی  شــوراهای 
ورقــی برگــزار شــود .شــهروندانی کــه خواهــان 
ــدا در  ــد ابت ــد، بای ــده ان ــات آین ــتراک در انتخاب اش
ــد و  ــتراک کنن ــده گان اش ــام رأی دهن ــت ن ــد ثب رون
هنــگام ثبــت نــام، اســتیکرهای ویــژۀ انتخاباتــی روی 

می شــود. نصــب  شــان  شــناس نامه های 
امــا نگرانی هایــی وجــود داشــت کــه بــا توجــه 
برگــزاری  بــا  مســلح  تروریســتان  به مخالفــت 
در  انتخاباتــی  اســتیکرهای  نصــب  انتخابــات، 

از شــهروندان کــه  بــرای شــماری  شــناس نامه ها 
تهدیــدی  می کننــد،  زنده گــی  ناامــن  مناطــق  در 
ــه  ــک ب ــه نزدی ــا آنک ــن رو ب ــود؛ از ای ــوب ش محس
یــک مــاه از آغــاز رونــد ثبــت نــام رأی دهنــده گان در 
ــا اســتقبال  مراکــز و والیــات می گــذرد، ایــن رونــد ب
ــل  ــی از دالی ــده و یک ــه رو نش ــتان روب ــردم افغانس م
ــناس نامه های رأی  ــتیکر روی ش ــب اس ــم، نص آن ه

می باشــد. دهنــده 
قابــل یــادآوری اســت کــه روز پنجشــنبۀ هفتــۀ 
گذشــته، کمیســیون انتخابــات اعــالم کــرد کــه مهلــت 
پارلمانــی  انتخابــات  ازرأی دهنــده گان  نــام  ثبــت 
وشــوراهای ولســوالی ها یــک مــاه دیگرتمدیــد شــده 
ــت  ــان مهل ــور پای ــه قراربود۲۳ث ــی ک ــت، در حال اس
ثبــت نــام درمراکزوالیت هــا باشــد،اکنون پــس ازاعالم 
ــت. ــه خواهدداش ــوزا ادام ــد تا۲۳ج ــن رون تمدید،ای

گیم موتــر رانــی، ویــس احمــد برمــک، وزیــر امور 
داخلــه کشــور؛ واکنش هــای تنــد رســانه های 
ــر  ــر نش ــت. تصاوی ــال داش ــه دنب ــی را ب اجتماع
ــی  ــانه های اجتماع ــک در رس ــای برم ــده از آق ش
ــد.  ــان می ده ــی نش ــازی موتران ــت ب او را در حال
ایــن تصاویــر زمانــی پخــش شــده اســت کــه در 
روزهــای اخیــر چنــد نقطــه مختلــف شــهر کابــل 
ــه  ــر ب ــه منج ــود ک ــاری ب ــالت انتح ــاهد حم ش
کشــته و زخمــی شــدن شــماری زیــاد شــهروندان 
شــده اســت.  بــه همیــن دلیــل  ایــن تصویــر آقــای برمــک 
را در تیــرس اتقــاد مــردم در صفحــات اجتامعــی قــرار داده 

ــر  ــن تصوی ــه ای ــت ک ــخص نیس ــوز مش ــه هن ــت. اگرچ اس

ــا  ــه شــده اســت ام ــی گرفت ــخ و در چــه جای ــدام تاری ــه ک ب

ــر بــه گیــم خانه هــا  ایــن مشــخص اســت کــه رفــن بــه وزی

ــردی  ــرای او جــرم نیســت و حــق ف ــی ب ــن رسگرمی ی و  چنی

اوســت؛ امــا بــا توجــه بــه واکنش هایــی کــه ایــن تصویــر در 

پــی داشــت می تــوان میــزان و نحــوۀ انتظــارات مــردم را از 

یــک مقــام امنیتــی بــه خصــوص وزیــر داخلــه پــی گرفــت. 

ــه   ــند ک ــود آگاه می پرس ــس ناخ ــن عک ــدن ای ــا دی ــردم ب م

ــت  ــی وق ــای امنیت ــد نهاده ــووالن ارش ــرا مس چ
ــد  ــان کار تفکیــک نمی کنن ــا زم ــح خــود را ب تفری
مســووالن  بی غم باشــی  و  بی دقتــی  ایــن  و 
اســت.  آور  درد  شــهروندان  بــرای  حکومتــی 
ــن  ــه اســاس ای ــه ب ــه نیســت ک ــر داخل ــا وزی تنه
ــد  ــم میزن ــا گی ــد ی ــازی« می کن ــر ب ــر  » موت تصوی
پیــش از ایــن تصاویــر معیــن وزارت مالیــه کــه از 
ــز  ــی شــد نی ــی همگان ــانه های اجتماع ــق رس طری

ــت. ــل را داش ــن عم ــت عی حکای
تصویــر یــا عکســی کــه وزیــر داخلــه را در حــال 
ــی  ــد، پیام های ــان می ده ــی« نش ــر ران ــم  موت »گی
ــه  ــاز ب ــه نی ــد ک ــال می ده ــب انتق ــه مخاط را ب
ــی این کــه اگــر ملــت در هــر  وضاحــت دارد. یعن
حالتــی قــرار داشــته باشــد بــرای مســووالن ارشــد 
به ویــژه کســانی کــه در راس و هــرم قــدرت 
نهادهــای امنیتــی قــرار دارنــد، هیــچ تأثیــری ندارد. 
ــری ارگ  ــد مت ــاری در چن ــالت انتح ــی حم وقت
ــارت دیگــر انتحــار  ــه  عب ــا ب ــرد ی صــورت می گی
کننــده گان می تواننــد تــا قلــب  شــهر کابــل خــود 

را برســانند و بــاالی حوزه هــای امنیتــی، نهادهــای 
ــد. ــوم ببرن ــجد ها هج ــا مس ــی و حت ملک

ــه  ــا چــون در حکومــت فعلــی پاســخگویی ب   ام
ملــت وجــود نــدارد و کســی خویشــتن را مســوول 
ــای  ــتر از روز ه ــاع بیش ــد، اوض ــاس نمی کن احس
ــل  ــه دلی ــر می شــود. اینجاســت ک گذشــته وخیم ت
ایــن بدبختــی و بی امنــی کــه همــه روزه از ملــت 
ــاب  ــه حس ــردم ب ــرد را م ــی می گی ــوم قربان مظل
وقت گذارانی هــای  و  مســووالن  ناکاره گی هــای 

ــد. ــان می گذارن آن
زیــرا زمانــی حکومــت جــز بــا چنــد کلمــه 
تکــراری و مضحــک حمــالت را مــورد تقبیــح و 
نکوهــش قــرار دهــد، دیگــر هیــچ  عملــی را بــرای 
ــر  ــردم از ه ــد، م ــام نمی ده ــت انج ــود امنی بهب
ــد  ــی می توانن ــووالن دولت ــت  مس ــل و حرک عم

ــند. ــته باش ــان را داش ــای خودش ــت ه برداش
ــس  ــه و ریی ــر داخل ــه وزی ــرایطی ک ــم در ش  آنه
ــد  ــا می کنن ــه ادع ــاع ک ــر دف ــی و وزی ــت مل امنی
ــور  ــن در کش ــخص  کار ک ــان ش ــر  از آن ــه بهت ک
ــه  ــد، ک ــن را درک کنن ــد ای ــود؛ بای ــت نمی ش یاف
ــا  ــل والیت ه ــای کاب ــار در جاده ه ــار و انفج انتح
همــه روزه قربانــی می گیــرد و شــهروندان را 
ــا  ــه ت ــد ک ــوولیت  دارن ــاند، مس ــوگ می نش در س
ــه  ــر داخل ــد. وزی ــخ دهن ــهروندان پاس ــرای ش ب
ــف و  ــا تعری ــوولیت اش تنه ــه مس ــد ک ــد بدان بای
ــریفاتی  ــات تش ــا کلم ــور ب ــس جمه ــد ریی تمجی
ــدان اعــال« کــه هیــچ گاه  »جاللت مــآب، ســر قومن
از گفتــن آن خســته نمی شــود نیســت، او بــه 
ــا  ــه کشــور مســوولیت دارد ت ــر داخل ــوان وزی عن
ــات  ــن مقام ــد. ای ــن کن ــت شــهروندان را تأمی امنی
ــا  ــد ام ــرف می زنن ــه ح ــه از برنام ــه همیش اگرچ

ــتر  ــان بیش ــی ش ــه گ ــی برنام ــروز ب ــت ه باگذش
نمایــان می شــود. شــهروندان امــروز در میــان 
دارنــد. صــدای  قــرار  انســان ها  بی دفاع تریــن 
زجــۀ مــادران بــرای فرزنــدان تکــه پــاره  شده   شــان 
پس کوجه هــا  و  کوچه هــا  در  روزه  همــه  کــه 
می پیچــد، درد را بــه ســلول های بــدن انســان 
ــا ایــن صداهــا از طــرف مســووالن  می رســاند، آی
ــا روزی  ــت، آی ــده اس ــه ش ــدی گرفت ــی ج امنیت
ــود را در  ــده خ ــه ش ــم ک ــانی ه ــر حس  انس از س
ــی  ــان حمالت ــای قربانی ــی از خانواده ه ــای یک ج
ــرار  ــاده ق ــاق افت ــان مسوولیت شــان اتف ــه در زم ک
داده انــد تــا ببیننــد کــه چــه  حســی برای شــان رخ 

می دهــد، مســلمًا ایــن کار را نکرده انــد.
امــروز برداشــت مــردم ایــن اســت کــه مســووالن 
درجــه یــک کشــور تنهــا بــرای خــود می اندیشــند 
و بــه این کــه چــه اتفاقــی در کشــور می افتــد زیــاد 
ــه  ــه ب ــر توج ــه اگ ــی ک ــد. در حال ــه نمی کنن توج
ــدار  ــا بی مســوولیت وجــود می داشــت و وجدان ه
ــب  ــه در قل ــر ک ــالت اخی ــر حم ــود، در اث می ب
ــووالن  ــد مس ــت بای ــاده اس ــاق افت ــت اتف پایتخ
درجــه یــک نهادهــای امنیتــی عزت مندانــه ناتوانــی 
ــا  ــد. ام ــار می رفتن ــد و کن خــود را اعــالم می کردن
ــدارد.  ــان وجــود ن ــه در قامــوس آن ــن کار دلیران ای
ــای  ــی و ندانم کاری ه ــم باش ــه بی غ ــد ک بی تردی
ــن را  ــی ای ــای امنیت ــک نهاده مســووالن درجــه ی
روشــن می ســازد کــه انفجــار  و انتحارهــا و بلنــد 
رفتــن تلفــات غیــر نظامیــان و گســترش هــر روزه 
ــردم  ــت و م ــأله یی نیس ــان مس ــرای آن ــی و ب ناامن
ــان را  ــای آن ــی  و بازی ه ــن  بی توجه ــاوان همی ت

می پردازنــد.

شهروندان:

نصب استیکر در کاپی شناس نامه ها 
»صدور  مجوز  تقلب« است

آقــای وزیــر!

مسوولیت شما چیست
ابوبکر صديق

بهزاد

ACKU
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 موسسۀ تحقیـقاتی 
و مشـوره دهـی افغـانستان

------------------
 بخش دوم

اشتراک کننده گان 
ایـن   )Quantitative( کمـی  سـروی 
پژوهـش شـامل ۳۱۴ اشـتراک کننده دارای 
ویژه گی هـای متفـاوِت فـردی، اجتماعـی 
نمـرۀ  می باشـد.  تحصیلـی  و  کاری 
تمـام  بـرای   )Mean Score( میانگیـن 
اشـتراک کننده گان ۷۲.۶ و نمـرۀ انحـراف 
معیـار )Standard Deviation( آن هـا 
8.8 می باشـد. از مجموع اشـتراک کننده ها، 
بـه تعـداد ۲۷۳ تـِن )8۶.9 درصـد( آن هـا 
مـرد و ۴۱ )۱۳.۱ درصـد( تـِن آن هـا زن 
بودنـد. از مجمـوع آن هـا، ۱۲۷ تـن )۴۰.۴ 
 ،۱8-۲۳ سـن  کتگـوری  تحـت  درصـد( 
۱۳۷ تـن )۴۳.۶ درصـد( تحـت کتگـوری 
درصـد(   ۱۵.9( تـِن   ۵۰ و   ۲۴-۳۰ سـن 
آن هـا تحـت کتگوری سـن ۳۱ و یـا باالتر 
از آن قرار داشـتند. همچنان، سـطح تعلیم/ 
تحصیـل 99 تـن )۳۱.۵ درصـد( اشـتراک 
کننـده گان بکلوریـا یا صنـف ۱۲، ۱۵۴ تن 
تـن   ۱8 لیسـانس،  آن هـا  درصـد(   ۴9.۶(
)۵.۷ درصـد( آن هـا فـوق لیسـانس و ۴۳ 
تـن )۱۳.۷ درصـد( تعلیمـات خصوصـی 
اشـتراک   ۳۱۴ مجمـوع  از  اسـت.  بـوده 
آن هـا  درصـد(   ۲۴.۵( تـن   ۷۷ کننـده، 

محصـل دانشـگاه، 9۵ تـن )۳۰.۳ درصـد( 
 ۱9.۴( تـن   ۶۱ دولـت،  کارمنـد  آن هـا 
درصـد( آن ها کارمنـد نهادهای خصوصی، 
۱8 تـن )۵.۷ درصـد( آن هـا صاحـب کار 
شـخصی و ۶۳ تـن )۲۰.۱ درصـد( آن هـا 
بیـکار بودنـد. از تمـام اشـتراک کننده گان، 
۲۲۱ تـن )۷۰.۴ درصـد( آن هـا حـد اقـل 
در یکـی از انتخابات های گذشـته اشـتراک 
بودنـد و 9۳ تـن )۲9.۶ درصـد(  نمـوده 
آن هـا هنـوز تجربـۀ اشـتراک در انتخابات 
نهادهـای  در  پرسـش نامه ها  نداشـتند.  را 
دولتـی، نهادهای خصوصی، دانشـگاه ها و 
مراکـز تجمـع مـردم توزیع و جمـع آوری 
شـدند. پروسـۀ طرح و ترتیـب، راه اندازی 
پژوهـش  ایـن  معلومـات  جمـع آوری  و 
مـدت چهـار مـاه زمـان )از اواخـر عقرب 
تـا اوایـل حـوت ۱۳9۶( را در بـر گرفت. 
همچنـان، از مجمـوع ۳۱۴ اشـتراک کنندۀ 
بخـش سـروی، ۱۲ تـن آن هـا مطابـق بـه 
افتخـاری،  به گونـۀ  و  خودشـان  میـل 
نیـز  کیفـی  و  تشـریحی  پرسـش های  بـه 
پاسـخ ارایـه نمودنـد. بـه گفتـۀ گیسـت، 
بونـس و جانسـون )۲۰۰۶(، بـرای انجـام 
پژوهش هـای مختلـط و انجـام مصاحبه ها 
به حیـث دیتـای کمکـی، تعـداد مصاحبـه 
شـونده گان در حدود ۶ الی ۱۲ تن باشـند، 
کافـی انـد. از سـویی هـم، بر مبنـای گفتۀ 
گالـوپ  پژوهشـی  نهـاد   ،)۲۰۰۶( سـوتر 
روی  خـود  پژوهش هـای  انجـام  بـرای 
مسـایل عام، از حـدود ۱۰۰ میلیون نفوس 
در حـدود ۱۰۰۰ تـا ۱۳۰۰ نمونـه بـرای 
اشـتراک در پژوهش را شـامل می سـازد و 
یافته هـا را بـرای تمـام نفـوس مـورد نظر 
محاسـبه می کنـد، بنابراین با در نظرداشـت 
ایـن معیـار بـرای نفـوس در حـدود ۳۰ 
میلیـون می تـوان از نتایـج به دسـت آمـده 
از تعداد  ۳۱۴ اشـتراک کننده روی مسـایل 
عـام قضاوت کـرد. برای تحلیـل، تجزیه و 
ارزیابـی داده هـای کمـی، از آزمایش هـای 
متفـاوت پروگـرام ایـس پـی ایـس ایـس 

)SPSS( اسـتفاده شـده اسـت. 

یافتـه ها 
یافته های کمی

داده هـای کمی بـا اسـتفاده از آزمایش های 
تشـریحی )Descriptive( و همبسته گی 
 )Bivariate correlation( بایوریـت 
پروگـرام ایـس پـی ایـس ایـس تحلیـل و 
تجزیـه شـدند. جـدول ۱ در ذیـل، نتایـج 
دموگرافیـک را کـه حـاوی ویژه گی هـای 
بیـان  می باشـد،  اشـتراک کننده گان  فـردی 

می کنـد. 
همچنـان، نتایـج تشـریحی داده هـای کمی 
انتخابـات را به حیـث یـک عامـل اساسـی 
بـرای تحکیـم ثبـات در افغانسـتان معرفی 
اشـتراک  از  نیمـی  حـدود  در  و  نمـوده 

کننـده گان )۷.۴۷ درصـد( آن ها بـه تدویر 
انتخابـات آینـده و اسـتفاده از حـق رأی 
بـه  بودنـد.  امیـدوار  انتخابـات  در  خـود 
تعـداد ۱۴8 تـن )۱.۴۷ درصد( از اشـتراک 
کننـدگان بـه ایـن بـاور بودنـد کـه عـدم 
تدویـر انتخابـات و نادیـده گرفتـن حـق 
بحرانـی  را  کشـور  اوضـاع  مـردم،  رأی 
خواهـد سـاخت. بـر مبنـای نتایـج کّمـی 
برنامـه  موجودیـت  عـدم  پژوهـش،  ایـن 
انتخاباتـی،  مفیـد  و  دقیـق  آجنـدای  و 
امنیتـی و تنش هـای سیاسـی  چالش هـای 
سیاسـی  نخبه هـای  و  حلقـات  میـان  در 
در کشـور، کمبـود ظرفیـت در نهادهـای 
حـد  بـودن  پرسـش برانگیز  و  انتخاباتـی 
انتخاباتـی،  کمیسـیون های  اسـتقاللیت 
جامعـۀ  تخنیکـی  همکاری هـای  کاهـش 
جهانـی و نهادهـای انتخاباتـی بین المللـی 
بـا پروسـه های انتخاباتـی و کاهش نظارت 
بیـن المللـی از پروسـه های انتخاباتـی در 
افغانسـتان، بی سـوادی اکثریـت قاطِع رأی 
دهنـده گان و عـدم آگاهـی اکثریـت رأی 
تأثیرگـذاری  ارزش و حـد  از  دهنـده گان 
رأی شـان روی سرنوشـت سیاسـی کشور، 
و  زورمنـدان  غیرقانونـی  مداخله هـای 
بعضـی از مقامـات محلـی در پروسـه های 
انتخاباتـی، فسـاد و رشوه سـتانی، کاهـش 
پروسـه های  بـه  نسـبت  مـردم  اعتمـاد 
تقلب هـا  به خاطـر  کشـور  در  انتخاباتـی 
انتخابـات  در  گسـترده  جنجال هـای  و 
قوم گرایـی  جمهـوری،  ریاسـت   ۲۰۱۴
جریـان  در  ناموجـه  جانب داری هـای  و 
تدویـر انتخابـات از جملـه عوامـل اصلـی 
تأثیرگـذار روی پروسـه های انتخاباتـی در 
افغانسـتان شناسـایی گردیدنـد. جـدول ۲ 
در ذیـل یافته هـای ایـن پژوهش بـرای ۱9 
پرسـش بخـش کمی بـر مبنای پاسـخ های 
انتخاب شـده توسـط اشـتراک کننده گان را 

می کنـد. بیـان 
شناسـایی  و  دریافـت  منظـورِ  بـه 
متغیرهـا  میـان  ممکـن  همبسـته گی های 
از  پرسـش نامه،  شـکل دهندۀ  عناصـر  و 
آزمایـش همبسـته گی بایوریـت ایـس پـی 
ایـس ایس اسـتفاده شـده و نتایج به دسـت 
آمـده در شـکل ۱ در ذیـل بیـان شـده اند.

شکل ۱: نتایج آزمایش همبسته گی
بر اسـاس یافته هـای آزمایش همبسـته گی، 
قابـل  همبسـته گی های  از  بعضـی 
مالحظـه میـان کتگـوری سـن و اشـتراک 
انتخابات هـای  در  اشـتراک کننده ها 
و  وظیفـوی  کتگـوری  میـان  گذشـته، 
اشـتراک در انتخابات هـای گذشـته و میان 
جنسـیت، کتگـوری سـن، سـطح تحصیل 
اشـتراک کننده گان  وظیفه یـی  کتگـوری  و 
بـا بعضـی از پرسـش های اساسـی شـامل 

دارنـد.  وجـود  پرسـش نامه 

عـوامِل بررسـی 
افغانستان در  انتخاباتی  پروسه های  روی  تأثیرگذار   

دكتور عبدالقهار سروری، صمدعلی نوازش، خالد مقصودی، امان رياضت، سید خلیل اهلل سادات و رفیع جسور

جدول 1: معلومات دموگرافیک 
اشتراک كننده گان

ادامه جدول در صفحه 7
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هرکسی دارای ذره یی از هوش 
باشد، تناقض و پریشان گویی 

مؤلف بر او مخفی نمی ماند 
و می داند که مطالبی را که 

وی آورده، به اثبات ادعایش 
مبنی بر جدایی دین از دولت 
و این که رسول اکرم زمام دار 

سیاسی نبوده و اقدام به 
تشکیل دولت نکرده، مددی 

نمی رساند.
ما از مؤلف می پرسیم که آیا 
امت اسالمی در زمان رسول 
اکرم، دارای نظام سیاسی و 

دستگاه اداری بودند یا این که 
در هرج ومرج و بی نظمی 

زنده گی می کردند. اگر نظر اول 
را برگزیند، پس از دو حالت 

سیدمحمدطاهر بن عاشوربیرون نیست

بخش چهـارم

ترجمه: سیداحمد اشرفی

حکومت و اسام
پیامبری و زمام داری

ایـن  مؤلـف در صفحـاِت ۴8 و ۴9 و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ در 
مـورد بحـث کـرده که آیـا صفـت پادشـاهی توأم بـا صفت 
پیامبـری بـرای رسـول اکرم ثابت اسـت یا خیـر، و آیا بحث 
کـردن در ایـن مـورد موجـب گنـاه و حرجـی می شـود یـا 
خیـر؟ آیـا وصـف پیامبر اکرم به پادشـاه بودن و یـا عدم آن، 

خدشـه یی بـر جوهـر اسـالم وارد می کنـد یـا نه؟ 
وی پـس از طـرح این پرسـش ها، میـان پیامبری و پادشـاهی 
فـرق قایـل شـده و افـزوده اسـت کـه برخـی از پیامبـران 
پادشـاه بوده انـد و برخـی دیگـر نبوده انـد، و آن پیامبرانی که 
پادشـاه بوده انـد، کار پادشاهی شـان بـه فعالیِت پیامبری شـان 

ربطی نداشـته اسـت. 
در پاسـخ بایـد گفـت: اگـر مـا بـه حقایـق و مسـمیات نگاه 
کنیـم، منافاتـی میـان مسـمای پادشـاهی و مسـمای پیامبری 
وجـود نـدارد؛ زیـرا پادشـاهی عبـارت اسـت از بـه دسـت 
گرفتـِن امـور یـک امـت و اداره کردن شـئون و سیاسـِت آن 
و تنفیـذ قانـون آن بـا امیـد و تـرس )ترغیـب و ترهیـب(. و 
ایـن چیزی سـت کـه مقاصـد پیامبـری را متحقـق و برنامـۀ 
آن را تکمیـل می کنـد. چنان چـه در صفحات پیشـین اشـاره 
رفـت، همیـاری دیـن و دولـت و آمیـزش آن هـا در یـک 
جهـت واحـد، روشـن ترین مظاهـر دیـن بـوده بـه قدسـیت 
و شـرافت الهـی اش مناسـب تر اسـت؛ از ایـن رو در اثبـات 
مسـمای پادشـاهی برای رسـول و نبـی مانعی وجـود ندارد. 
قرآن کریـم از سـلیمان – علیـه السـالم - حکایـت کـرده که 
وی از خداونـد درخواسـت کـرد که: »برای من پادشـاهی یی 
عطا کن که پس از من سـزاوار کسـی دیگر نباشـد« )سـورۀ 
ص:۳۵( امـا از این کـه از زمان هـای دور بـه ایـن طـرف بـه 
لفـظ »پادشـاه« خصلت هایـی همچون تکبـر و خوش گذرانی 
و غفلـت از حقیقـت و اشـتغال به امور بی ارزش و اسـتخدام 
زور و ظلـم و تجـاوز و فسـاد در زمیـن تعلـق گرفته اسـت، 
هـرگاه کـه گوش ها کلمۀ پادشـاه و پادشـاهی را می شـنوند، 
بالدرنـگ خصلت هـای یادشـده در اذهان تداعی می شـوند، 
و از ایـن سـبب مسـلمانان از وصـف پیامبر اکـرم – صلی اهلل 
علیـه وسـلم - به پادشـاهی و پادشـاه بودن اجتنـاب کردند. 
چنان چـه وقتی ابوسـفیان در فتح مکه مسـلمان شـد و تحت 
تأثیـر عظمـت پیامبـر و لشـکر فاتـح و پیروزمنـد وی قـرار 
گرفـت، بـه عبـاس کاکای پیامبـر گفـت: چـه بـزرگ اسـت 
پادشـاهِی بـرادرزاده ات. اما عبـاس به او گفت: ایـن پیامبری 

اسـت نه پادشـاهی. 
مـن خـودم از مـرد بزرگـی کـه اهل علـم و سیاسـت بود – 
قـدس اهلل روحـه - می شـنیدم کـه بـر ابـن خلـدون خـورده 
می گرفـت کـه وی در چندیـن جـای، عصـر نبـوت را عصر 
پادشـاهی به شـمار آورده اسـت. او در توجیه اعتراض خود 
فراگیرتـر  و  بزرگ تـر  نبـوت  ابـن خلـدون، می گفـت:  بـر 
اسـت از ملوکیـت که عوارض منفـی و ناپسـنِد آن در اذهان 

رسـوخ کـرده و جـزِو الزمی آن گشـته اسـت.
سـپس مؤلـف در صفحـاِت ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ نوشـته اسـت: 
دعـوت دینـی، دعوتی سـت بـه سـوی خـدا کـه هـدف آن، 
هدایـت قلب هـا با وسـایل اقناع می باشـد؛ لهـذا زور و اکراه 
بـا چنیـن دعوتـی سـازگاری نـدارد. چنان چـه مـا در تاریخ 
انبیـا کسـی را سـراغ نداریـم کـه مـردم را با زور شمشـیر به 
ایمـان وا داشـته باشـد. وی بعـد از آن بـه آیـۀ عـدم اکراه و 
امثـاِل آن اسـتدالل کـرده و گفتـه اسـت: اگر رسـول اکرم به 
زور توسـل جسـته، بـه منظـور دعـوت دینـی نبـوده، بلکـه 
در راه پادشـاهی و تشـکیل حکومت اسـالمی بوده. مسـایل 
جهـاد و جزیـه و غنایم و اخذ زکات و تعییـن والیان و امراء 
هـم بـه همین موضـوع برمی گردنـد؛ زیرا که آن هـا از وظیفۀ 
پیامبـری و رسـالت بیـرون و از کارنامـۀ انبیا به دور هسـتند.

در این جا مؤلف مرتکب خطاهای گوناگون شده است: 
ایـن پنـدار او کـه دعـوت دینـی بـا اسـتعمال نیـرو و اکـراه 

منافـات دارد، مـردود اسـت؛ زیـرا مقصـود از دعـوت دینی 
اصـالح امـور مـردم اسـت، از ایـن رو دعـوت در آغـاز بـا 
ارایـۀ ادلـه پیـش بـرده می شـود امـا زمانی کـه طـرف عنـاد 
ورزیـد و انـکار نمـود و دعـوت و دلیـل قناعتـش را فراهم 
نکـرد، الجـرم بـرای اصالح وی بـه زور و نیرو توسـل باید 
کـرد. چنان چـه بـرای اصـالح کـودک بـه تأدیـب ضرورت 
می افتـد، بـا امیـد و تـرس نیـز افـراد جامعـه بـه امتثـال از 
شـریعت یـا قانـون وادار می شـوند. و ایـن واقعیتی سـت که 
نـه دانشـمند شـریعت در آن شـک می کنـد و نـه متخصص 
قانـون. اگـر مؤلـف ادعـا دارد کـه اسـتخدام زور از وظایف 
پیامبـری نیسـت و آن چـه رسـول اکـرم در این رابطـه انجام 
داده، یـک عمـل سیاسـی و بـه اعتبـار پادشـاه بودنـش بوده 
اسـت، پـس لزومـًا بایـد اعتـراف کند کـه این فرمـان قرآنی 
کـه می گویـد: »پـس با گـروه باغـی بجنگیـد تا به امـر خدا 
بـاز گـردد.« )سـورۀ حجـرات: آیـۀ 9( یـک عمـل سیاسـی 
اسـت. پـس قرآن کریـم در عیـن حالی کـه یـک کتـاب دینی 
اسـت، یـک دسـتور سیاسـی نیـز هسـت، و در نتیجـه بایـد 
بپذیـرد کـه شـریعت و سیاسـت بـا هـم برادرند و شـریعت 
بـدون حکومـت ناتمام اسـت و وجـودِ هر دو بـرای صالح 

خلـق ضروری اسـت. 
از طـرف دیگـر، مؤلـف چگونه جهاد را از شـئون پادشـاهی 
و سیاسـت دانسـته، درحالی کـه خداونـد تبـارک  و تعالی در 
کتـاب خویـش از جهـاد یاد کرده و آن  را جهاد فی سـبیل اهلل 

نامیده اسـت.
 وی در صحفـۀ ۵۴، زکات و جزیـه و غنایم را نیز از شـئون 
حکومـت داری شـمرده و از وظیفـۀ پیامبـری خارج دانسـته 

است.
 اگـر منظـور وی از این سـخن، تفکیک میـان پیامبرِی مجرد 
و پیامبـرِی مقرون با حکومت باشـد، سـخن درسـتی اسـت 
ولـی آوردنـش در این جـا بی فایده اسـت. اما اگـر منظورش 
ایـن باشـد کـه ایـن یـک عمـل سیاسـی محـض اسـت و 
ربطـی بـه پیامبـری نـدارد، بایـد گفـت گاهـی اتفـاق افتاده 
کـه یـک پادشـاه پیامبر شـده و یـا یک پیامبر پادشـاه شـده. 
اگر منظورش این باشـد که این سـخن سـخیفی اسـت زیرا 
الزمـه اش ایـن می شـود که پیامبـر بخشـی از اوقاتـش را به 
اشـتغال در کارهـای حکومـت داری سـپری کنـد و بخشـی 
خداونـد  درحالی کـه  پیامبـری؛  کارهـای  در  را  دیگـرش 
می فرمایـد:«اهلّل أَْعَلـُم َحیْـثُ یَْجَعـُل رَِسـالَتَُه« )انعـام: ۱۲۴( 
 یعنـی: خـدا بهتـر می دانـد کـه )چه کسـی را بـرای پیامبـری 

انتخـاب و( رسـالِت خویـش را بـه چه کسـی حوالـه بدارد. 
بـاز چگونـه می توانـد ایـن پنـدار درسـت باشـد، درحالی که 
قرآن کریـم در بسـیاری از آیـات، نمـاز و زکات را یک جـا و 

مقـرون بـه یکدیگـر ذکر کرده اسـت.
پـس از مطالـب بـاال، مؤلـف در صفحـۀ ۵9 ایـن سـؤال را 
مطرح نموده که »آیا تأسـیس دولت اسـالمی توسـط رسـول 
اکـرم از حدود رسـالتش بیـرون بوده یا خیر؟« او پاسـخ داده 
کـه بلـی ایـن کار از حـدود رسـالتش بیـرون بـوده و افزوده 
اسـت کـه گفتـن این سـخن نه کفـر اسـت و نه الحـاد. وی 
خاطرنشـان کـرده کـه منظـور شـماری از فـرق اسـالمی از 

انـکار خالفـت در اسـالم هـم همین بوده اسـت.
مؤلـف بـا ابـراز ایـن مطلـب، در حقیقـت به مذهـب ُغالِت 
خـوارج مبنـی بـر عدم لزوم نصـب خلیفه رفته اسـت، و این 
روِش وی بـا کالم قبلـی اش - کـه گفتـه بود تأسـیس دولت 
اسـالمی در محتـوای دینـی کـه پیامبـر به خاطـر او مبعـوث 
شـده اسـت، داخـل نیسـت- سـازگار می باشـد. وی بـا این 
حرف هـا می خواهـد خـود را در ایـن بخـش غیرملـَزم بـه 
پیـروی از رسـول اکـرم ثابت نمایـد؛ زیرا وقتی که سیاسـت 
در محتـوای رسـالت داخـل نباشـد بلکه بیـرون از آن و زائد 

بـر آن باشـد، پـس مـا بـه پیـروی از آن ملزم نمی باشـیم.
بایـد گفـت: حقیقـت رسـالت تحقـق مصالـح   در پاسـخ 
بنده گان اسـت و پیامبر به تأسـیس دولت و کارهای سیاسـی 
نپرداختـه، مگـر بـرای مصلحـت بنـده گان، پـس امـور مورد 
نظـر در مقاصـد دینی و شـرعِی شـارع داخل اسـت. هرچند 
مؤلـف ایـن حقیقـت را در صفحـۀ ۵۵ بعید دانسـته و در آن 

تردیـد وارد کرده اسـت.
مؤلـف از صفحـۀ ۵۶ تـا صفحـۀ ۶۲ مطلبـی را بـه وجـه 
احتمـال فـرض کرده و بعـد از آن تصریح نمـوده که جمهور 
علمـا بـه ایـن نظرنـد کـه اقامـۀ دولت اسـالمی، عملـی متم 
رسـالت و داخـل در آن اسـت، امـا علمـا اعتبار شـرط تنفیذ 
را مـورد غفلـت قـرار داده انـد مگـر ابن خلـدون. وی در 
حالـی ایـن سـخن را پیـش کشـیده کـه در صفحـۀ ۵۰ گفته 
بـود اعتبـار این کـه رسـول اکـرم – صلـی اهلل علیـه وسـلم - 
هـم پیامبـر بـود و هـم پادشـاه و رییـس دولـت، رأی عـوام 
مسـلمانان اسـت، امـا در اینجا ایـن رأی را به علما منسـوب 

اسـت.  کرده 
وی پـس از آن، از خالـی بـودن دولـت پیامبـر از بسـیاری 
از ارکان و سـاختار دولتـی اظهـار تعجـب کـرده و افـزوده 
اسـت کـه ممکـن اسـت دارای چنین ارکانـی بوده باشـد اما 
روایـِت آن بـه مـا نرسـیده باشـد؛ از طـرف دیگـر بسـیاری 
دولـت  نظـام  بـرای  دولت هـا،  در  اداری  دسـتگاه های  از 
اسـالمی ضـروری و الزمـی نیسـت و با اخالق رسـول اکرم 
– صلـی اهلل علیـه وسـلم - کـه تـرک تکلـف و ریـاکاری و 
شـهرت طلبی از ویژه گی هـای آن اسـت، سـازگاری نـدارد، 
از همیـن جهـت نظـام حکومت در زمـان ایشـان از تکلفات 

بـه دور بوده اسـت.
 ایـن توجیهـات مؤلـف راسـت و درسـت بـود اگـر بـه آن 
اعتمـاد می کـرد، امـا وی بـه آن قناعـت نکـرده، بـرای حـل 

ایـن اشـکال در جسـت وجوی راه دیگـری افتـاده اسـت.
لُـِب حقیقـت در ایـن مبحـث ایـن اسـت کـه پادشـاهی و 
زمـام دارِی عادالنـۀ حق محـور، بـا پیامبـری منافاتـی نـدارد، 
بلکـه وسـیلۀ تنفیذ آن اسـت. چنان چـه از جملۀ انبیا کسـانی 
بوده انـد کـه میـان پادشـاهی و نبـوت جمـع کرده انـد، مانند 
دربـاره اش  خداونـد  کـه   - علیه السـالم   - داود  حضـرت 
ا یََشـاء«  می فرمایـد: »َوآتَـاُه اهلّل الُْمْلـکَ َوالِْحْکَمـَۀ َوَعلََّمـُه مِمَّ

)بقـره : ۲۵۱( 
یعنـی: و خداونـد بـه او پادشـاهی و حکمت ارزانی داشـت، 

و از آن چـه می خواسـت بـه او آموخت.

رسالت نه حکومت، دین نه دولت
مؤلـف از صفحـۀ ۶۴ تـا صفحـۀ ۷۰ می گویـد: »پیامبـر نـه 

پادشـاهی داشـت و نـه حکومت و نـه دولتـی را پایه گذاری 
کـرده بـود. البته پیامبری برای وی مسـتلزم نوعـی از رهبری 
بـود، امـا نـه رهبـری مانند پادشـاهان بـر رعیت، بلکـه مانند 
بـرای  پیامبـری  می افزایـد:  او  عیسـی.  و  موسـی  رهبـرِی 
صاحبـش، مسـتلزم نوعـی از قـوت و زور اسـت تـا مـورد 
اطاعـت قـرار گیرد و نیز مسـتلزم سلطه یی سـت وسـیع تر از 
آن چـه میـان حاکم و محکـوم و پدر و فرزند وجـود دارد، و 
گاهـی پیامبـر مانند پادشـاهان، امور امِت خویـش را رهبری 
و اداره می کنـد. عـالوه بـرآن، پیامبـر وظیفـۀ دیگـری هـم 
دارد کـه عبـارت اسـت از ارتبـاط روحـی بـا امت، بـه ویژه 
رسـول اکـرم که دعوتـش عمومـی و فراگیر بـود و از همین 
جهت سـلطه اش نیز سـلطۀ عـام و فراگیـر و دارای بلندترین 
درجـاِت نفـوذ و تأثیـر بـر پیـرواِن خویـش بـود و ایـن یک 
سـلطۀ روحی و فرودآمده از آسـمان اسـت، نه سـلطۀ تدبیر 

و ادارۀ مصالـح زنده گـی و آبادانـی زمیـن.«
خالصـۀ کالمِ مؤلـف را در این جـا آوردیـم تا انـدازۀ تناقض 
و پریشـان گویِی وی آشـکار گـردد. وی در آغـاز نفی می کند 
کـه رسـول اکـرم دارای حکومـت و سیاسـت باشـد، اما بعد 
از آن بـرای وی رهبـری را ثابـت می کنـد و آن را قوی تـر از 
رهبـری حکومـت داری و سیاسـی می دانـد و بـاز می گویـد 
پادشـاهان  سیاسـت  ماننـد  بـه  گاهـی  رهبـری،  ایـن  کـه 
می باشـد، و پـس از آن اظهـار می دارد که سـلطه و حاکمیت 
رسـول  اکرم، روحی اسـت، نـه سـلطۀ اداری و تدبیر مصالح 

بنـده گان. مادی 
و  تناقـض  باشـد،  هـوش  از  ذره یـی  دارای  هرکسـی 
پریشـان گویی مؤلـف بـر او مخفـی نمی مانـد و می دانـد کـه 
مطالبـی را کـه وی آورده، بـه اثبات ادعایـش مبنی بر جدایی 
دیـن از دولـت و این که رسـول اکـرم زمام دار سیاسـی نبوده 

و اقـدام بـه تشـکیل دولـت نکـرده، مـددی نمی رسـاند.
مـا از مؤلـف می پرسـیم کـه آیـا امـت اسـالمی در زمـان 
رسـول اکـرم، دارای نظـام سیاسـی و دسـتگاه اداری بودنـد 
یـا این کـه در هرج ومـرج و بی نظمـی زنده گـی می کردنـد. 
اگـر نظـر اول را برگزینـد، پـس از دو حالـت بیرون نیسـت: 
یـا حکومـِت امـت در آن زمـان به دسـت پیغمبر اکـرم بوده 
یـا بـه دسـت کسـی دیگـری. اگـر بگوید بـه دسـت پیغمبر 
اکـرم بـوده، پـس وجـود حکومـت مقرون بـا رسـالت ثابت 
می شـود و آن چـه را کـه مؤلـف در صـدد اثبـات آن اسـت، 
باطـل می گـردد و به ایـن نتیجه می رسـیم که معتبر مسـما و 
حقیقـت امـور اسـت نـه اصطالحـات و نام هـا. و اگر فرض 
کنـد کـه زمـام حکومـِت امـت بـه دسـت دیگـری غیـر از 
رسـول اکـرم بـوده اسـت، اوالً تاریـخ از اثبـاِت آن ابـا دارد 
و ثانیـًا عقـل وجـود رسـالت در پهلوی حکومـِت دیگری را 
عبـث و بی فایـده می دانـد. و اگـر بگویـد امـت در بی نظمی 
و بی سـری زنده گـی می کـرد، بایـد از وی پرسـید کـه پـس 
فایـدۀ رسـالت و بعثـت رسـول اکرم چـه بوده اسـت. و اگر 
می گویـد کـه ایـن زعامـت سیاسـی، موقتـی بـوده و پس از 
وی بـه کـس دیگـری ثابـت نمی باشـد، بـه قـول عرب های 
مرتـد و شـماری از خـوارج برگشـته اسـت که مـا بطالِن آن  

را در سـطور گذشـته بـه اثبات رسـاندیم.
امـا آن چـه دربـارۀ حضـرات موسـی و عیسـی مطـرح شـده 
اسـت، برخـی از گفتـارش درسـت و برخـی دیگـرش باطل 
اسـت؛ زیرا موسـی جامعه تأسـیس کرده و حکومت تشکیل 
داده و جهـاد کـرده و فتوحات داشـته، و سـرزمین مقدس را 
فتـح نمـوده اسـت، امـا عیسـی رسـالتش تنهـا دعوت گـری 
بـوده اسـت و در سیاسـت و حکومـت مداخله یـی نداشـته 
اسـت. البتـه مـا نمی گوییـم هـر پیامبـری دارای حکومـت 
بـوده، بلکـه می گوییـم برخـی از پیامبـران بـا دیـن مبعـوث 
شـده اند و بـا دولـت مـورد تأییـد قـرار گرفته انـد کـه پیامبر 
اسـالم از آن جملـه می باشـد. و ایـن حقیقـت آن گونـه کـه 

گفتـه آمـد، کامل تریـن مظهر رسـالت اسـت.

ACKU
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ــه کشــور افغانســتان،  ــی س ــای دین شــماری از علم
ــور( در  ــه )۲۱ ث ــروز جمع ــا دی ــتان و اندونزی پاکس
ــا” در  ــور اندونزی ــهر “بوگ ــترک در ش ــتی مش نشس
مــورد جنــگ جــاری و صلــح در افغانســتان تبــادل 
نظــر کردنــد و انجــام حمــالت انتحــاری را خــالف 

ــد. اصــول اســالمی خواندن
ــد  ــی ایــن نشســت تاکیــد کردن ــه پایان آنهــا در بیانی
کــه نبایــد تروریســم و خشــونت را بــه هیــچ دیــن، 
ــای  ــبت داد و حمله ه ــی نس ــوم و گروه ــت، ق مل
ــان خــالف اصــول  ــه غیرنظامی ــه ب انتحــاری و حمل

اســالم اســت. 
ــور  ــه کش ــای س ــه علم ــت ک ــار میرف ــد انتظ هرچن
اشــتراک کننــده در ایــن نشســت، جنــگ جــاری در 
افغانســتان را غیــر مشــروع اعــالن کننــد و از طالبــان 
ــت  ــان دس ــروع« ش ــگ نامش ــه از »جن ــد ک بخواهن
بکشــند؛ امــا در بیانیــۀ ایــن نشســت اصــاًل از  گــروه 

ــام بــرده نشــد. طالبــان ن
ــا، در  ــوری اندونزی ــس جمه ــدودو، ریی ــو وی جوک
ــورش  ــت: کش ــت، گف ــن نشس ــاح ای ــم افتت مراس
ــتان  ــح افغانس ــد صل ــکاری در رون ــه هم ــد ب متعه

ــت. اس
او از اشــتراک کننــدگان خواســت بــرای آوردن 

ــلمانان در  ــی آرام مس ــتان و زندگ ــح در افغانس صل
ــد. ــور گام بردارن ــن کش ای

محمــد کریــم خلیلــی، رییــس شــورای عالــی 
صلــح افغانســتان، نیــز در ایــن نشســت گفــت: ایــن 
ــتان  ــات در افغانس ــه آوردن ثب ــد ب ــت می توان نشس
و پاکســتان کمــک کنــد و همچنــان زمینــه را بــرای 
برگــزاری نشســت سراســری علمــای جهــان اســالم 

در شــهر جــده عربســتان همــوار ســازد.
طالبــان پیــش از ایــن بــا شــرکت علمــای دینــی در 
ــت را  ــن نشس ــرده و ای ــت ک ــت مخالف ــن نشس ای

ــود. ــرده ب ــان ک ــت بی ــم اهمی نمایشــی و ک
دولــت افغانســتان در نظــر دارد تــا در مــاه جــوالی  
ســال روان بــا اشــتراک علمای سراســر جهان اســالم 
نشســتی را در شــهر جــده عربســتان بــرای گفت وگو 

دربــاره تامیــن صلــح در افغانســتان برگــزار کنــد.
دولــت افغانســتان چنــد مــاه پیــش در دومیــن 
نشســت کابــل اعــالم کــرد کــه حاضــر اســت بــدون 
ــد.  ــح کن ــان صل ــروه طالب ــا گ ــرطی ب ــچ پیش ش هی
ایــن گــروه را پــس از آتــش بــس بــه عنــوان حــزب 
ــا  ــت آنه ــورت درخواس ــد و در ص ــی بشناس سیاس
ــان اعــالم  ــون اساســی را تعدیــل کنــد. امــا طالب قان
ــتان  ــت افغانس ــا دول ــتند ب ــر نیس ــه حاض ــد ک کردن

ــد. ــح کن صل
در ایــن نشســت روی هشــت مــاده توافــق صــورت 

گرفتــه اســت.
ــدال و تحمــل اســت،  اول: اســالم دیــن صلــح، اعت
ــی  ــم و مهربان ــح، ترح ــالم صل ــی اس ــام اساس پی
اســت، مــا بــه همیــن دلیــل  از تمامــی فیصله هــای 
ــم کــه در حمایــت  ــد مــی کنی ــرا تایی حمایــت و آن
ــت. ــده اس ــی صادرش ــح افراط گرای ــح و تقبی از صل
ــلمان  ــر مس ــر ه ــت و ب ــی اس ــر اله ــح ام دوم: صل
واجــب اســت تــا جنــگ را در روشــنایی بــه قــرآن 
ــر  ــد و ب ــوی حــل و فصــل کن ــث نب ــم و حدی کری
ــس  ــح ریی ــرح صل ــا از ط ــا علم ــن م ــاس همی اس
جمهــور افغانســتان کــه در مــاه فبــروی در نشســت 
پروســه کابــل دوم ارایــه کــرد، حمایــت مــی کنیــم 
و هم چنــان از کشــور های منطقــه و کشــور های 
ــه  ــم ک ــی تشــکری می کنی ــه جهان اســالمی و جامع

ــد. ــت کردن ــح افغانســتان حمای از پروســه صل
ســوم: بــا توجــه بــه ایــن کــه فضــا و شــرایط صلــح 
ــی  ــاالی تمام در افغانســتان مســاعد شــده اســت، ب
ــم کــه مذاکــرات  ــر صــدا مــی زنی جناح هــای درگی
صلــح را رو در رو آغــاز کنــد، چــون در قــرآن کریــم 
ــاد آوری شــده  ــح ی ــورد مشــوره به خاطــر صل در م

اســت.
چهــارم: علمــا بــه عنــوان وارثــان انبیــا وظیفــه دارند 
کــه مطابــق بــه ارزش هــای اســالمی بــرای پیشــرفت 
تامیــن صلــح، تحمــل و عدالــت اجتماعــی کار 
ــن اصــول را  ــا ای ــد ت ــردم را تشــویق کنن ــد و م کنن
ــرار  ــود ق ــره خ ــی روزم ــود زندگ ــای رهنم معیار ه

ــد. دهن
پنجــم: علمــای امــت اســالمی به خصــوص علمــای 
افغانســتان، اندونیزیــا و پاکســتان از مشــکالت و 
ــا آن  ــالمی ب ــه اس ــه جامع ــود ک ــای موج چالش ه
ــد،  ــا می توانن ــد و علم ــی دارن ــت آگاه ــه اس مواج
نقــش فعــال را در ســطح  جهــان اســالم بخصــوص 
ــد. ــازی کنن ــات ب ــح و ثب افغانســتان  در آوردن صل

ششــم: مــا یکبــار دیگــر تاکیــد مــی کنیــم، خشــونت 
ــوم  ــدن و ق ــت، تم ــن، مل ــچ دی ــا هی ــت ب و دهش
ــار و  ــونت ب ــت خش ــون افراطی ــدارد، چ ــق ن تعل
ــردم ملکــی و  ــر م ــه خشــونت در براب تروریســم ک
حمــالت انتحــاری شــامل آن مــی باشــد در تضــاد 

ــدس اســالم اســت. ــن مق ــا اصــول دی ب
هفتــم: منحیــث یــک خانــواده امــت اســالمی مــا از 
رونــد صلــح حمایــت کــرده و آمــاده هســتیم کــه بــا 
ایــن رونــد همــه جانبــه همــکاری کنیــم و از تمامــی 
روندهــای صلــح حمایــت کنیــم کــه به خاطــر 
صلــح دایمــی در افغانســتان راه انــدازی شــده اســت.
هشــتم: مــا در ایــن بخش از نقــش علمای افغانســتان 
ــرای  ــا ب ــردم و حکومت ه ــان م ــه می ــتان ک و پاکس
ــرآن  ــه ق ــنایی ب ــرادری در روش ــح و ب آرودن صل
ــه تعلیمــات  ــق ب ــم و ســنت رســول اهلل و مطاب کری

اســالمی انجــام میدهنــد، حمایــت مــی کنیــم.

23 حمله بر مراکز ثبت نام...
 اســتفاده از حــق شــان بــرای رای دهــی بــر مبنــای قانــون اساســی هســتند، 

متاثــر شــدم.«
 وی افــزود: »ایــن حمــالت بــر تســهیالت انتخاباتــی چیــزی نیســتند جــز 

یــک حملــه بــر دموکراســی.«
ــه  ــط ب ــوادث مرتب ــور ح ــد ظه ــوان »رون ــت عن ــازه تح ــزارش ت ــن گ ای
انتخابــات در افغانســتان« در مــورد اینکــه چگونــه تقریبــا ۷۵ درصــد 
حــوادث امنیتــی از ۱۴ اپریــل در مکاتــب یــا مســاجدی کــه بــرای اهــداف 
مرتبــط بــه انتخابــات اســتفاده مــی شــدند، صــورت گرفتــه اســت، جزئیــات 
ــات و  ــه انتخاب ــط ب ــدان مرتب ــورد ارعــاب کارمن ــا در م ــی دهــد و ادعاه م
ــات اشــتراک کننــد را توضیــح می دهــد. کســانی کــه می خواهنــد در انتخاب
در گــزارش یونامــا آمــده اســت از ۲۳ حادثــه امنیتــی مرتبــط بــه انتخابــات 
ــت، ۱۰  ــده اس ــازه آم ــزارش ت ــده و در گ ــد ش ــا تائی ــوی یونام ــه از س ک
ــف  ــر مخال ــط عناص ــاب توس ــت و ارع ــد، آزار و اذی ــامل تهدی ــه ش حادث
حکومــت بــر علیــه اســتادان و رای دهنــدگان بالقــوه بــه شــمول ادعاهــای 
مصــادره تذکــره و جریمــه بــرای داشــتن اســتیکر ثبــت نــام رای دهنــدگان 

مــی باشــد.
ــه  ــه هم ــد ب ــات بای ــه انتخاب ــط ب ــای مرتب ــونت ه ــت: »خش ــو گف یاماموت
یــادآوری کنــد کــه تــالش هــا در جهــت صلــح در افغانســتان نمــی توانــد 
ــک راه حــل  ــر ی ــد ب ــش رو نبای ــزود: »راه پی ــار گذاشــته شــود.« وی اف کن
نظامــی تکیــه کنــد، بلکــه بایــد بــه یــک پروســه دموکراتیــک اتــکا نمایــد 
و مــن یــک بــار دیگــر از طالبــان مــی خواهــم تــا پیشــنهاد صلــح رئیــس 
ــای  ــد و گفتگوه ــتراک کنن ــات اش ــد، در انتخاب ــی را بپذیرن ــور غن جمه
مســتقیم بــا حکومــت را بــرای پایــان دادن بــه رنــج مــردم افغانســتان، آغــاز 

ــد.« کنن
یونامــا در ایــن گــزارش تاکیــد کــرده اســت کــه ســازمان ملــل بــه حمایــت 

از رونــد برگــزاری انتخابــات افغانســتان متعهــد اســت.

در نشست جاکارتا:

تروریسم و خشونت با هیچ دین 
و ملتی نسبت ندارد

پولیس و کارمند دولتی ناپدید شده 
در بغالن نجات یافتند

مهاجرت شانسی برای... 
ــتایش  ــی س ــت پناه جوی ــرفت در سیاس ــود و پیش از بهب
ــه  ــی آموخت ــش چیزهای ــن بخ ــه »در ای ــت ک ــرد و گف ک
ایــم«. او گفــت کــه رونــد اداری و ارتباطــات بیــن 
حکومــت مرکــزی، حکومت هــای ایالتــی و نهادهــای 

ــت.  ــود یاف ــد و در کل بهب ــم ش ــاره تنظی ــی دوب محل
شــپان گفــت کــه هم چنــان در سیاســت خارجــی و 
توســعه نیــز اصالحاتــی دیــده مــی شــود؛ بــه عنــوان مثــال 
او بــه حمایــت مالــی آلمــان از پناهجویــان ســوری مقیــم 

در کشــورهای اطــراف ســوریه اشــاره کــرد.
ــا  ــه دنی ــتر« ب ــهر »مونس ــه در ش ــان ک ــر صحــت آلم وزی
ــان  ــن در آلم ــا وط ــن ی ــه بحــث میه ــاره ب ــا اش ــده، ب آم
ــت  ــی اس ــه جای ــن اول از هم ــن وط ــرای م ــت: »ب گف
کــه الزم نباشــد خــودم را آنجــا ثبــوت کنــم؛ جایــی کــه 
ــی کــه آنجــا  ــا آمــده ام؛ جای ــه دنی ــم آنجــا ب احســاس کن
ــام  ــاره ادغ ــث درب ــان بح ــرا در آلم ــم«. اخی ــت باش راح
خارجی هــا در جامعــه بــر محــور واژه »هایمــت« یــا 
ــت:  ــان گف ــپان هم چن ــت. ش ــه اس ــکل گرفت ــن ش وط
ــان  ــا برایش ــد، یقین ــان آمده ان ــه آلم ــه ب ــی ک پناهجویان

ــد. ــرک کنن ــود را ت ــن خ ــه وط ــت ک ــوده اس ــان نب آس
او هم چنــان، گفــت کــه بحــران مهاجــرت چانــس و 
ــام  ــا ن ــرد ب ــن میزگ ــت. در ای ــه اس ــرای جامع ــی ب اقبال
»خودتــان را بــا جامعــه ادغــام کنیــد«، پیتــر نیهــر، رییــس 
کاریتــاس )یــک نهــاد امــدادی مســیحی( بــا تغییــر بحــث 
ادغــام بــه مســاله اخــراج و یــا گــروه کوچــک پناه جویــان 

بــدون حــق اقامــت، مخالفــت کــرد.
ــی  ــت داخل ــروه در سیاس ــن گ ــط ای ــر فق ــت اگ  او گف
حکومــت آلمــان مــورد توجــه و تمرکــز قــرار بگیــرد، آن 
وقــت نوعــی عــدم تعــادل بــه وجــود مــی آیــد. بــه گفتــه 
او نیــاز بــه برنامــه هایــی بــرای 98.۵درصــد دیگــر کامــال 

از یــاد رفتــه اســت.
ــاره ادغــام اجتماعــی  ــد بحــث درب ــا نبای نیهــر گفــت: »م
ــی محــدود بســازیم«. او گفــت  ــه مســایل امنیت را فقــط ب
کــه چنیــن کاری بــرای پناه جویــان و امدادگــران »آســیب 

زننــده و شــرم آور« اســت.
ــتر  ــناختن بیش ــمیت ش ــه رس ــان ب ــان خواه ــر همچن نیه
ــت  ــان شــد. او گف ــوی پناه جوی ــای حرف اســناد آموزش ه
کــه ایــن رونــد بســیار پیچیــده اســت و فقــط ۲۰ درصــد 
ــه  ــود را ب ــناد خ ــا اس ــد ت ــی کنن ــش م ــان کوش پناه جوی
تاییــد برســانند. او هم چنــان خواهــان انعطــاف بیشــتر در 
ــان آمــوزی و  آمــوزش پناه جویــان شــد. او گفــت کــه زب

مهــارت آمــوزی بایــد یکــی شــوند.
ــه  ــون پناه جــو ب ــون حــدود ۱.۷  میلی از ســال ۲۰۱۳ تاکن
آلمــان آمده انــد. از ایــن جمــع حــدود ۲۴۰۰۰ نفــر یعنــی 

ــد. حــدود ۱.۵درصــد حــق اقامــت دریافــت نکرده ان

8۰ پولیــس، کارمنــدان دولتــی و ملکــی کــه بعد از ســقوط 
ولســوالی اســتراتژیک »تالــه و برفــک« والیــت بغــالن، بــه 
ــی  ــای امنیت ــد توســط نیروه ــرده بودن ــرار ک ــوه ف ــک ک ی

نجــات پیــدا کردنــد.
ــی و  ــورای والیت ــدگان ش ــای نماین ــه ه ــاس گفت ــر اس ب
ــه و  مــردم ایــن تعــداد نفــر بعــد از ســقوط ولســوالی تال

ــد. ــد شــده بودن ــان ناپدی ــه دســت طالب ــک ب برف
ــی  ــر اســاس گفته هــای محمــود حقمــل ســخنگوی وال ب
ــه و  ــوالی تال ــه ولس ــی امنی ــوال و فرمانده ــالن، ولس بغ

ــند. ــی باش ــگان م ــع نجــات یافت ــز در جم ــک نی برف
ــربازان و  ــر از س ــوالی ۱۰۰ نف ــن ولس ــقوط ای ــد از س بع
کامنــدان حکومتــی بــه کــوه هم جــوار فــرار کــرده بودنــد. 
ــرای  ــات ب ــده و عملی ــات داده ش ــر نج ــون 8۰ نف ــا کن ت
ــده  ــد ش ــای ناپدی ــس ه ــربازان و پولی ــر س ــن دیگ یافت
جریــان دارد. ایــن ولســوالی روز ســه شــنبه بعــد از چنــد 

ــان ســقوط کــرد. ــه دســت طالب ــرد شــدید ب روز نب

بازگشت دوبارۀ... 
بررســی شــود و اگــر درســت باشــد 
بایــد در قســمت رهایــی زندانیــان حــزب 
ــرد. ــر صــورت گی ــد نظ ــالمی تجدی اس

ــق نماینــده مــردم قنــدوز در  عبــداهلل قرل
مجلــس ســنا در ایــن خصــوص گفــت: 
»بازگشــت زندانیــان حــزب اســالمی بــه 
ــت  ــده اس ــران کنن ــان نگ ــوف طالب صف
ــه  ــق توافقنام ــد در تطبی ــت بای و حکوم
ــا حــزب اســالمی دقــت بیشــتر  صلــح ب

داشــته باشــد.«
آقــای قرلــق افــزود کــه ژنــرال رازق 
هیــچ گاهــی ادعــای نادرســت را مطــرح 
ــن ادعــای  ــد ای ــد و حکومــت بای نمی کن
او را بررســی کنــد و اگــر الزم باشــد 
ــزب  ــا ح ــح ب ــه صل ــق توافقنام در تطبی

ــد. ــر کن ــد نظ ــالمی تجدی اس
ایــن در حالــی اســت کــه براســاس 
توافقنامــه صلــح بــا حــزب اســالمی 
ــن  ــرای ای ــا ب ــت ت ــف اس ــت مکل دول
حــزب زمیــن رهایشــی بــرای جــای بــود 
ــاله  ــن مس ــه ای ــد ک ــع کن ــاش توزی و ب
نیــز نگرانی هــای را در میــان اعضــای 

ــت. ــه اس ــر انگیخت ــس ب مجل
تصمیــم  حکومــت  می شــود  گفتــه 
ــاع  ــای وزارت دف ــت، زمین ه ــه اس گرفت
ــزب  ــه ح ــغ« را ب ــوه »قوری ــه ک در دامن

ــد. ــذا کن ــالمی واگ اس
یــک  اخالقــی  علــی  محمــد  امــا، 
ــع  ــه توزی ــد ک ــس می گوی ــو مجل عض
زمین هــای دامنــه کــوه قوریــغ بــه حــزب 
اختالف هــای  بــروز  ســبب  اســالمی 
ــد. ــد ش ــل خواه ــرب کاب ــی در غ قوم
آقــای اخالقــی گفــت: »کســانی کــه 
می نامنــد،  قبایــل  ســران  را  خــود 
زمین هــای  توزیــع  بــا  می خواهنــد 
ــه حــزب اســالمی  ــغ ب ــه کــوه قوری دامن
یــک مشــکل بــزرگ قومــی را در غــرب 

ــد.« ــود آورن ــه وج ــل ب کاب
ایجــاد  کــه  افــزود  اخالقــی  آقــای 
ــه نفــع کشــور  ــی ب ــازه قوم مشــکالت ت
توزیــع  از  بایــد  نیســت و حکومــت 
ــراد  ــه اف ــغ ب ــوه قوری ــه ک ــن دامن زمی

حــزب اســالمی خــود داری کنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن 
نیــز برخــی نماینــدگان مجلــس هشــدار 
ــل در  ــرب کاب ــردم غ ــه م ــد ک داده بودن
برابــر تصمیــم حکومــت مبنــی بــر توزیع 
ــراد  ــه اف ــغ ب ــوه قوری ــه ک ــن دامن زمی
ــد. ــد ش ــتاد خواهن ــالمی ایس ــزب اس ح
بــه گفتــه نماینــدگان، حکومــت بــا ایــن 
تصمیــم می خواهــد غــرب کابــل بیشــتر 
از حــال نــا امــن ســازد کــه مــورد قبــول 

مــردم نخواهــد بــود.

ACKU
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رونالدو  کریستیانو 
می سازد را  فوتبال  سیریال 

شناسنامه ها  توزیع  روند  در  زورگویی 
انتخابات در  گسترده  تقلب  از  نگرانی  و 

کریسـتیانو رونالـدو بـازی کن تیـم ریال مادریـد، قصد سـرمایه گذاری روی سـریالی 
مربـوط بـه فوتبـال را دارد کـه قرار اسـت در شـبکه اجتماعی فیس بوک پخش شـود.

کریسـتیانو رونالـدو درصـدد اسـت سـریالی مربـوط بـه فوتبـال تولیـد کنـد کـه البته 
پخـش آن منحصـرا در اختیـار فیس بـوک خواهـد بود. این سـریال نوشـته لیز گارسـیا 
و جـوش هارتـو اسـت و موضـوع آن دربـاره تیم فوتبال زنانی متشـکل از مدرسـه  ای 

در نیویورک اسـت.
موفقیـت ایـن تیـم به خاطر رابطه خـوب بین بازیکنانی اسـت که همـه از قومیت های 
مختلـف و طبقـات اجتماعـی مختلـف هسـتند. گارسـیا و هارتـو در کنـار رونالـدو 
تهیه  کننـدگان ایـن برنامـه هسـتند. رونالـدو پیـش از ایـن هـم گفتـه بود که بـه چنین 

اقداماتـی عالقه دارد.
او گفـت بـود در اوقـات بیکاری ترجیـح می دهد برنامه هـای تلویزیونی خوب تماشـا 
کنـد و حـاال هـم مدعی شـده تهیه کننده این سـریال بـودن تجربه جالبـی خواهد بود.

توزیـع  در  محلـی  زورمنـدان  برخـی  قلـدوری  از  فـراه  و  غـور  نماینـدگان 
شناسـنامه های ورقـی در والیت هـای شـان ابـراز نگرانـی کـرده و تاکیـد دارند 
کـه بـا این وجـود تقلـب گسـترده در انتخابات آینـده صورت خواهـد گرفت.
بـه گـزارش خبرگـزاری جمهـور؛ ایـن نماینـدگان می گوینـد کـه اداره هـای 
محلـی توزیـع شناسـنامه های ورقـی نیـز در ایـن موضـوع دخیـل انـد و آنـان 

زمینـه را بـرای زورگویـان فراهـم می سـازند.
داود غفـاری نماینـده مـردم غـور در مجلـس سـنا در این مـورد گفـت: »اداره 
توزیـع شناسـنامه ها بـه فرمایـش یکـی از بزرگان ۱۰ هـزار تذکره ورقـی را در 
یـک ولسـوالی مشـخص والیـت غور فرسـتاده اسـت تا به مـردم توزیـع کند؛ 
امـا در دیگـر ولسـوالی های ایـن والیـت فـورم تذکـره کمبودی کرده اسـت.«

آقـای غفـاری افـزود کـه در ولسـوالی های دیگـر ایـن والیـت مـردم هفته هـا 
منتظـر مـی ماننـد تـا شناسـنامه دریافـت کنند.

او تاکیـد کـرد کـه مسـووالن اداره شناسـنامه های ورقـی خـود اینگونـه زمینـه 
تقلـب گسـترده را در انتخابـات آینـده فراهـم می سـازند.

از سـوی هـم، عثمانـی فراهـی نماینـده مردم فـراه نیـز می گوید که یـک تعداد 
زورمنـدان بـا قلـدوری بـه مراکـز توزیـع شناسـنامه ها در والیـت فـراه داخـل 
شـده و هرکـدام چندیـن شناسـنامه را بـه نام هـای مختلف دریافت کـرده و در 

انتخابـات از آن بـه نفـع کاندیـد دلخواه شـان، اسـتفاده کنند.
آقـای فراهـی تاکیـد کـرد کـه بـا ایـن وضعیـت انتخابـات آینـده پـر از تقلب 

خواهـد بـود و مشـروعیت خـود را از همیـن اکنـون از دسـت داده اسـت.
او از حکومـت خواسـت کـه باید جلو کارهای غیر قانونـی و مداخله زورمندان 
و قلـدوران محلـی در رونـد توزیـع شناسـنامه ها و ثبـت نـام رای دهنـدگان را 

بگیرنـد وگرنـه آنان مملکـت را به بحران می کشـانند.
ایـن در حالـی اسـت کـه در برخـی مناطـق دیگرکشـور نیـز ادعاهـای مبنـی 
بـر دخالـت زورمنـدان در رونـد توزیـع شناسـنامه های ورقـی و ثبت نـام رای 

دهنـدگان مطرح شـده اسـت.
کمیسـیون انتخابـات نیـز بـه مداخلـه زورمنـدان محلـی در برخـی والیت هـا 

اسـت. کرده  اعتـراف 
باوجودیکـه رییـس جمهور غنـی در جلوگیری از دخالت زورمنـدان محلی در 
روندهـای انتخاباتـی تاکیـد کـرده؛ امـا گفته می شـود حکومـت تا هنـوز عماًل 

در ایـن امـر موفق نبوده اسـت.

شکل ۱: نتایج آزمایش همبسته گی
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وزیر صحت آلمان:

مهاجرت شانسی برای جامعه است

ــاه  ــد در سیاســت پن ــازی جدی ــر صحــت آلمــان از آغ ــس شــپان، وزی ین
جویــی ســخن گفتــه اســت، او بــه عنــوان مثــال از بهبــود نظــام آموزشــی 

بــرای پنــاه جویــان یــاد کــرده اســت.
ــرد در  ــک میزگ ــنبه در ی ــان روز پنجش ــت آلم ــر صح ــپان، وزی ــس ش ین
شــهر »مونســتر آلمــان« گفــت کــه افــراد کلیــدی در مکاتــب کــه پیــش از 
مــوج مهاجــرت در ســال ۲۰۱۵ نیــز شــرایط مشــابه داشــتند، بایــد حــاال 

بهتــر آمــوزش ببیننــد.
ــق  ــز از طری ــازی نی ــان، در سیاســت مســکن س ــه هم چن ــت ک ــپان گف ش
حمایــت از خانواده هــای طفــل دار در ســاختن یــا خریــد خانــه، انگیزه های 
ــی  ــای دولت ــکش کمک ه ــی، پیش ــکن های کرای ــاختن مس ــی در س مالیات
بــرای مســکن ســازی و جلوگیــری از افزایــش بیــش از حــد کرایــه خانــه، 

نیــاز بــه اصالحــات اســت.
ــاه  ــی شــش م ــود مســکن ط ــه مشــکل کمب ــان این ک ــا بی ــپان ب ــای ش آق
حــل نمــی شــود، گفــت کــه چندیــن ســال اســت کــه خانــه ســازی در 
ــار  ــش فش ــن بخ ــه در ای ــرا ک ــت چ ــی نداش ــی جای ــای سیاس بحث ه
ــش  ــن در بخ ــر از ای ــش ت ــد پی ــه بای ــی ک ــد، در حال ــی ش ــاس نم احس

ــت. ــی گرف ــورت م ــه ص ــکن توج ــود مس کمب
همزمان، این وزیر حکومت آلمان...                          ادامه صفحه 6

ــار  ــش، این ب ــۀ فعالیت هــای اجتماعــی خوی ــه ادام ــک ب ــزی بان عزی
»کمپایــن غــرس نهــال« را در شــهر کابــل راه انــدازی کــرد. در ایــن 
برنامــه عزیــزی بانــک بیــش از شــش هــزار نهــال خریــداری و بــه 
همــکاری ریاســت سرســبزی  شــهرداری کابــل، در مناطــق مختلــف 

کابــل غــرس کــرد. 

در آغــاز برنامــه عبدالفتــاح کریمــی، معــاون اجرایــی عزیــزی بانــک، 
ــارۀ کارکردهــا و فعالیت هــای اجتماعــی عزیــزی بانــک ســخن  درب
گفــت و از شــهرداری و ریاســت سرســبزی کابــل خواســت کــه در 

حفــظ و نگهــداری ایــن نهال هــا تــالش کننــد. 

ســپس شــعیب رحیمــی، معیــن پــالن و مالــی شــهرداری و نســرین 
ــخنان  ــه الی س ــل در الب ــبزی کاب ــی سرس ــس عموم ــری، ریی صب
شــان، ضمــن قدردانــی از ایــن قــدام عزیــزی بانــک، وعــده ســپردند 

ــرد.  ــد ک ــالش خواهن ــا ت ــاری نهال ه ــظ و آبی ــه در حف ک
برنامه با غرس نهال  ها به پایان رسید.

عزیزی بانک کمپاین »افغانستان 
سبزتر« را ادامه می دهد

د برېښنایي تذکرو د کړکیچ ترشا سیايس موخې

ولسـمرش ارشف غنـي د روان ۱۳۹۷کال د غويـي 

پـه ۱۳مـه نیټـه برېښـنایي تذکـره ترالسـه او پـه دې 

توګـه یـې رسـًا د دغـو تذکـرو د ویـش لـړۍ پیـل 

کـړه. که څـه هم چې دغه لـړۍ تیر کال د سـلواغې 

پـه ۲۶مـه نیټـه د ولسـمرش غنـي او لومـړۍ میرمنې 

پـه بایومرتیـک کیـدو رسه پیـل شـوه، خـو د اجرایـه 

ریاسـت د مخالفـت او نـورو پټـو دالیلـو لـه مخـې 

پـه ټپـه ودریده.

عبداللـه  مـرش  اجرائیـه  سـم،  رسه  ګام  پورتـه  لـه 

عبداللـه او د جمعیـت ګونـد پـه شـمول ډيـری غیر 

پښـتون قومـي احزابـو او سیاسـتوالو تونـد غربګون 

وښـود او پـه برښـنایې تذکرو کـې یې د ملـت توري 

پـه وړانـدې د افغـان له کلمـې رسه مخالفت وښـود 

او دغـه کلمـه یـې د یـو ځانګـړي قـوم پـورې تړلې 

وبللـه چـې د ټولو قومونـو د هویت ښـکارندویي نه 

يش کولـی.

برښـنایي پیژندپاڼـه یـا تذکـره پـه معـارصه نـړۍ کې 

ده چـې  مسـئلو څخـه  عـادي  او  معمولـو  لـه  یـو 

ډیـری پرمختلـي هیوادونـه د خپـل ولـس د ښـه او 

دقیـق ثبـت او شـمېرنې، لـه هـر ډول فسـاد رسه د 

مبـارزې، د جنایـي او ترهګـري جنایاتـو د مخنیوي، 

پـه ټاکنـو کـې د روڼتیـا او ډېـرو نـورو مسـایلو کـې 

خـورا مثبـت نقـش لـري چـې د همـدې مثبتـو او 

ګټـورو موضوعاتـو پـه نظـر کـې نیولـو رسه، دغـه 

ډول پيژندپاڼـو تـه پـه نـوره نـړۍ کـې ال ډيـر پخـوا 

مخـه شـوې ده.

نـو  تیـر شـو،  تاریـخ څخـه  وړانـدې  ډيـر  لـه  کـه 

پیښـې  لـه  او د سـپټمرب  افغانسـتان د ۲۰۰۱ز کال 

څخـه بیـا تـر نـن پـورې چـې د امریـکا او ناټـو پـه 

مـټ نـوی حکومـت رامنـځ تـه شـوی دی او اوس 

یـې دا دی ۱۷ کاله پوره شـول، لـه ډول ډول امنیتي، 

سـیايس، اقتصادي، ټولنیز او سـیمه ییـزو کړکیچونو 

رسه الس او ګریـوان دی چـې د وتلـو د الرې څرک 

یـې هـم نـه تـر سـرتګو کیـږي. د ملګـرو ملتونـو د 

۲۰۱۷ز کال د راپـور لـه مخـې، پـه یـاد کال کـې د 

۱۰۵۰۰ تنـو پـه شـاوخوا کـې افغانـان ټپي یـا وژل 

شـوي دي.

د ولسـمرش ارشف غنـي پـه خـربه چې په هـرو درې 

افغانانـو کـې، یو تـن یې د شـپې وږی ویـده کیږي. 

خـو نن )د غويي پـه ۱۶مه( د افغانسـتان د احصایې 

مرکـزي ادارې او اقتصـاد وزارت اعـان وکـړ چې د 

فقـر او بـې وزلـی کچـه ۵۴،۵ سـلنې تـه رسـیدلې 

ده او د ولـس تـر نیایـي ډيـره برخـه د میاشـتې تـر 

۲۰۶۰ افغانیـو )۳۰ امریکایـي ډلـر( کـم عاید لري. 

کـه څـه هم چې دغـه ارقـام دقیـق نـه دي او د تائید 

پـه هکلـه یـې شـک او تردیـد ډیـر زیـات دی، ځکه 

چـې د فقـر او بـې وزلـۍ کچه تـر دې ډیره لـوړه ده 

چـې حکومتـي او غیـر حکومتي ادارې یـې په ګوته 

کـوي. د راپورونـو لـه مخـې، یـو څلورم )۴( بسـت 

چـې کلـه اعـان يش، نـو تـر ۵۰۰ تنـو پـورې هـم 

کلـه کلـه ځانونه ورتـه نوماندوي، چې د ډيـر لوړ او 

ژور فقـر او بـې وزلـۍ لـوی بېلګه ده.

پـه کـور دننـه سـیايس بـې ثبـايت او نفـاق تـر دې 

کچـې لوړ شـوی چې کـه د بهرنیانو ویـره نه وي، نو 

هـره شـیبه د مي یـووايل د حکومت ړنګیـدل یقیني 

خـربه ده. پـه حکومـت کـې شـامل او لـه حکومت 

څخـه بهـر افغـان مـرشان ) لـه توپـر پرته چـې کوم 

قـوم او سـمت پورې تـړيل دي( په داسـې یو فکري 

انحطـاط او ګـرداب کـې را ګیـر دي چـې لـه خپلو 

شـخيص او فامیـي ګټـو او قـدرت څخـه بـل هیڅ 

شـی نـه ویني او نـه یـې اوري. دغه رهـربان د خپلو 

شـخيص او کورنیـو ګټـو او قـدرت پـه خاطـر، لـه 

هـرې ممکنې مـرشوع او نامرشوع وسـیلې او الرې 

چـارې څخـه کار اخـي او توجیـه کـوي یې.

پــه بریښــنایي تذکــرو کــې د افغــان کلمــې او د 

قومیــت لیکلــو پــه رس النجــه د پورتــه ادعــاوو 

ســره بېلګــه ده. هغــه پښــتانه مــران چــې 

ــتون او د  ــې د ش ــان کلم ــې د افغ ــرو ک ــه تذک پ

ــې دا  ــې چ ــوي او وای ــوي ک ــو پل ــت لیکل قومی

د مــي هویــت ښــارندویي کــوي؛ پــه حقیقــت 

کــې دوی تــه دا مســئله دومــره مهمــه خــره نــه 

ده، بلکــې غــواړي چــې لــه دې الرې خپــل 

قــدرت او اغیــز پــه پښــتنو کــې ډیــر کــړي تــر 

ــړ  ــری او مالت ــې ب ــو ک ــو ټاکن ــه راتلونک ــو پ څ

ترالســه کــړي، دوی لــه دغــې مســئلې څخــه د 

ټاکنیــز کمپایــن بــه توګــه کار اخــي. کــه دوی 

ــره  ــو ه ــتیا وای، ن ــې ریښ ــم ک ــه غ ــتنو پ د پښ

ورځ چــې د پښــتنو ولســونو وینــې لکــه د اوبــو 

پــه شــان بهیــږي، نــو د هغــو د دریــدو ریښــتنې 

هڅــه دې وکــړي، هغــوی تــه دې د یــوې مــړۍ 

ــه کــړي چــې د  ــه پورت ــو ګامون ډوډۍ د برابرول

پاکســتان، ایــران او اروپایــي هیوادونــو تــه یــوې 

ــه خطرناکــو  ــاره پ ــو لپ ــدا کول مــړۍ دوډۍ د پی

الرو ځــي او د یــادو هیوادونــو زندانــو تــرې ډک 

دي.

ــه وخــت کــې، هغــه تاجــک، هــزاره او  ــه ورت پ

ــه  ازبــک سیاســتوال او مــران چــې د افغــان ل

ــوي  ــت ک ــو رسه مخالف ــوم لیکل ــې او د ق کلم

او ښــیي چــې دا د یــادو قومونــو د هویــت 

ــه ادعــا کــې صــادق  ــه خپل مســخ کــول دي؛ پ

ــې د  ــت ک ــه واقعی ــه دي. دوی پ ــتیني ن او ريښ

تاجــک، هــزاره او ازبــک پــه غــم کــې نــه دي، 

دوی د خپــل قــدرت او نفــوذ غــم اخیســتي دي. 

ــل  ــئلې د خپ ــه دې مس ــواړي ل ــران غ ــه م دغ

قــوم  پــه منــځ کــې د ټاکنیــز کمپایــن پــه توګــه 

کار واخــي او راتلونکــو ټاکنــو کــې پــراخ 

ــه  ــو ل ــی ی ــړي او حت ــه ک ــړ ترالس ــي مالت قوم

بــل رسه پــه ســیالۍ کــې دي چــې کــوم یــو بــه 

یــې ډيــر پــه دې مســابقه کــې مختــه يش. خــو 

کــه پــه همدغــه وخــت کــې دوی تــه، لــه کــوم 

لــوري څخــه تــر دې ســر امتیــاز برابــر يش، نــو 

ــا  ــه يش او بی ــه خول ــه وګــورې چــې چوپ ــا ب بی

بــه نــه تاجــک مطــرح وي، نــه هــزاره، نــه ازبــک 

ــه هــم د هویــت مســخ. او ن
له بده مرغه، کومې شومې او ناوړه پایلې چې په برېښنایي 

تذکرو کې د افغان کلمې او د قوم لیکلو په رس د سیاستوالو 

ډيرې  کړي،  ته  رامنځ  ویناوو  او  کړنو  ناوړه  مرشانو  او 

او  پوهیږي  نه  دې  په  ولس  عام  دي.  او جدي  خطرناکې 

له  تذکرو  برېښنایي  د  مرشان  دوی  د  چې  پوهیږي  کم  یا 

مسئلې څځه سیايس استفاده کوي او خپل قدرت او ماتړ 

د  په ولس کې  په غم کې دي.  دوی  د  داچې  نه  ډيروي، 

او  او تبعیض فضا دومره خوره شوې چې میرمنه  تعصب 

خاوند یې په خپلو کې رسه دښمن کړل، د هغوی ژوند یې 

تریخ کړی او حتی د جاوايل تر کچې هم رسیديل دي. 

او صمیمي  نږدې  ډير  يې  ادارو کې  نادولتي  او  په دولتي 

همکاران رسه په اخو ډب اچويل، چا یو اړخ نیولی او چا 

بل، څوک الف په حق ګڼي او څوک ب... په داسې حال 

او  ملګري  کلک  وړاندې  دې  تر  همکاران  دغه  چې  کې 

دوستان وو.

د یادې قضیې یوازې کورنۍ لوری نه دی، بهرنی اړخ هم 

لري. با خربه افراد او اشخاص پوهیږي چې د افغانستان 

مهم او استخباريت معلومات لومړی امریکایانو ته ورکول 

الزم  که  کې،  آخر  په  او  ایران  پاکستان،  هند،  بیا  کیږي، 

برېښنایي  د  کیږي.  کول  ور  ته  مرشتابه  حکومت  د  وو، 

به د  او مدیریت  ډیټابیس کنټرول  او مرکزي  تذکرو اصي 

امریکایانو په الس کې وي، هر ډول یې چې غوښتل کار به 

ترې اخي. افغانان به یوازې د مامورینو او اجرایوي کسانو 

نقش لري، امریکايي استخبارات او سیاستوال به چې د هر 

افغان په اړه څه غوښتل هغه به کوي. که یې څوک نیول، 

زندان کول، معلومات یې په اړه را جمع کول، ارتباطات یې 

ورته پیدا کول او ... نو په ډيره آسانۍ او له هر ډول مرصف 

او زحمت پرته به یې د برېښنایي تذکرو له ډیټابیس څخه تر 

السه کوي، څوک به ورته و وایي چې دا ولې؟

د  چې  کوم  غږ  ولس  میړين  خپل  په  توګه،  په  پایلې  د 

رهربانو  او  سیاستوالو  د  کې  مسئله  په  تذکرو  برېښنایي 

او  ورورويل  خپله  او  يش  نه  ښکار  موخو  پټو  شومو  د 

نه کړي، پښتانه، تاجکان،  خپلويل هیڅ کله هم ټکنۍ 

ازبک، هزاره او ... ټول رسه وروڼه او یو بدن دي. 

یې  ویشل  توګه  په  پیژندپاڼې  یو  د  تذکرې  بریښنایي 

کومه غټه خربه نه ده او باید زموږ د ولس د تفرقې او 

نفاق وسیله نه يش؛ چې هغه وخت به بیا ښکیاکګر 

په ډيره آسانۍ زموږ ولس د خپلو شومو سیايس او 

استخبارايت موخو د تحقق لپاره وکاروي چې هغه مو 

د دنیا او آخرت د زیان المل کیږي.

نصرت اهلل حقپال

ACKU




